
,. is a, s

pu,s=a
pgapw
hs:SV

i

蘭2革项

p,egg,easy
i



ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


ا.
نتي

ريفكتلا

ااَـهلا۔داؤفدَـمَـحم

وشاثملا

ةيبرحلاراد
ةرهاقلاببنيزاًٍـيلوههاِـسما

اهاقلهميهت

م

١رجته

رض

ايك





ةميقم

ٹيدحلانمقرطنانكو،امهدحأبتكمىفنيقيحصعمةسلجق

،ةعامسلانيقيدصلادحألوانتم٠نوفيلتلاقدىتح،ةصاخوةماع

ذيملتنيبهنأكناكو،ىرخالاةهجلانمثدحتملانيبوهنيبثيححلارادو

نيقيدصلاىنائلعجامممجبدأىفثححتيىقيحصناكثيح،هذاتساو

كهجوىلعتدبىتحهمساعمسيدكيملىذلاثحدحتملانعلاسي

تلأسفىلرضم٠راثأامممساللهريدقتوهمارتحاىدمنعتاراما

:لوقيامهدحادرف،ىقيدصلالجازاحىذلاُّتدحتملااذهنوكينمع

مكحىذلاىضاقلاكاذنيحتنكواياضقلاىدحاىفامهتمناكثدحتملا

نكمتيملثيحنوناقلاماكحالاقبطمتنكو.تاونسسيمخنجسلابهيلع

انيربناكهنادعباميفتفرعْةيهتنمهتعاربىلعليلدلاةماقانم

،ءاضقلاتلزتعاونجسلانمجرخنأدعبكلْدتفرعدقو،اهنم

،ةزجعملاهبشيامبرخ)الاقيدصانمالكتلعجىتلاةحصلاتمتأمث

٠ْلاقوهقيدصنعهثيدحىفىقيحصلسرتسامث

،هرارسأوهدعاوقباملاع،هنيدلافراعانيدتمثدحتملاتفرع

،مئالةمولقحلاىففاخيال،نيدلاىلعارويغ،هماكحاوهصوصنلاقبطم

نسحوثيدحلاةبوذعنيبعمجدقم٠،هتالخرثالاهلناكامم

امدنعاديدشابذهم،نيدلاباسحىلعنكتملىتلا،ةلماجملا

نيذلانمنيدلالعجدقل:هثيدحىفدرطتساو،نيحلاةماركسمامسمي

ةمورملام٠،رشبلاىقابنعمهبراشمىفنوفلتخياساناهلوصانومهفي

:هسفننعثدحتمث،مهتافصمهانمملحلاوةماهشلاو

ةعدتبمةعدبنيدلانأنظأتنكامك،ائيشنيدلانعبرعاالتك

،هيقنتعمسوفنىفةطصلتمةيعجروأ،تافارخلانمةفارخوا
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،هيم٠ةتلاتفرعو،نيدلانعملعاملامتملعم٠نيدتملاَىتيحصتفرعمث

تينهو،اقشعنينيحتهللىضغبلوحِـتو،ابحنيدللىتيهأركتروطتو

،لوالاناسنالاريغاناسناتلدبتف،ديمحلازيزعلاهللاطارصىلا

.ةحوروةوحغلكىفهبقارأوهْـتلاىشخأتحبصأ

ىنأعم،ثيدحلاىفكارتشالاىفةحلملاةبغرلابسحأتأدبانهو

نيحلارثأو،ةديقعلاونيدتلانعتثدحتف،ةسلجلاءدبىفهيفادهازتنك

ناسنالانآلافيكو،ىنادجوريهطتنمثدحيامو،ىنامْـسالاىمضلاىلع

تسرغىتلادئاتعلاقبسأىهتايهولالابةديقعلانأو،هترطفبنينتم

.هقلخمويناسنالاىف

:ةسقيلخلاةصق

سانلاىفسيلو،هحورنمهيفِحفنوبارتنممدآهللاقلخدقف

ةكئالملارمأوهثلاهقلخىذلا،مالسسلاهيلعمدآْةصقلهجين،

نوكينأىبأسيلباالا،نوعمجأمهلكةكئالملادجسم٠»،هلاوحجسي٠نأ

مل٠ايلاقو،هتيحرنمهدرطوهبلعهللابْـصغمنيحجاسلاعم

،ةرجشلاهذهابرقتالوامتئشنثيحنمالكوةنجلاكجوزوتنانكسا

ناطيشلانكلو...ةنجلانماهجرخيفناطيشلاامهنتفينأايهرنحو

اشبلامو...ةرجشلانمالكُافةيصعملاىلاايهجردتسيينأعاطتسا

امهنكلو،امهلهتلارفغينأةيهلالاةئيشملاتداراو،محنلاامهكردانأ

هلافلْـحتساو،ناطيشلاطبهتعيحضرالاىلاةنجلانماجرخأ

ةعيفرلاةبترملاهذهىلافرشنتستةكئالملاتناكو،ضرالانفهينپومدآ

٠ينبومهآنكلو،ةفيلخضرالانفلعاجهنأهناحبسمهربخ1اثيح

مهزيماملةماركلاهذهفرشباوبهذ

.كلْدلمهلهوتىتلا

هللا
بهاوملاورارسالانمهب

لوتقملاىلعلتاتلانمادقحرخَالاامهدحاولتقىذلامنآىنباثداحن



-ه-

،رَـح7انملبقتيملوهنملبقتفهبرلانابرقميتهنهلااسحو

،هيخأَهاوسىراويفيكفرعيملهتميرجلتاتلابكترانادعبو

٠ْهاوسىراويفيكهيريلابارغهيلاّهللاٌتعبف،نيحىلاولومتفهارتعان

هتئيطخىراويفيكناسنالاملعتوضرالاىفبارغلاىشبنميخا

.ىنادجولاباْدملاةأطوتحتعقيوريمضلاهيم٠ظقيتسيم٠،بارتلا

ىبلاعثلاهم٠رطىذلالثماجالعةصقلادرسنمدصقأتسلو

،هضرعىفراجنلاباهولادبعخيشلاذاتساللاعبتتوأ،هسئارعىف

اذهجارخانمفدهلاوقفتتىناعمبةصقلانمجرخأنأتدصقامنا

ةيعضونايدألاهتفكىلعونازيملاعضانأهبتدصقىذلا،باتكلا

هيقرروطتبروطتتىتلاهلكاشموناسناللاهجالعةيفيكوةيوامسوأ

.هتراضحو

ْ.ة،٠يقعلا

رارسألانمهتالهؤموةنجلانمهجورخوناسنالاقلخةصقنمف

تيلوتو،ةنسحلاوةئيسلاو،ةيصعملاوةعاطلاتأشنبهاوملاو

رطفو،ةيونعملاهتروصهلكيهتريغو،ةيحلاهتروصناسنالاىف

،هترختنممظعأةردقىلعثحبيو،هتوقنملمكأةوقىلاعلطتيناىلع

ناو،هكارداقوسفيككارداىلاةجاحىفهنأودودحمهكاردانافرعو

ةهجىلافرشتستهسفنتأدبف،ءايشأمامأتزجعهبهاوموهرارسا

ناسنالانأدجناذلَو،هرارسأنمىمسأهبهاوموارارسأكلمت

ةيونعمةروصىلعلطيلهسفنبىماسِـسوبئرشينأىلاعازنامئاد

ةفطاعلاهذهو،ةعاطلاوبحلاوفوخلاباهل-نيديهتروصنممتأ

ىنعمو،ْهتقيلخ..ذْـنمفطاوعنمناسنالاسسْـمنىفسرغ-اَـمبًقيَـبتملاىه

،هنالطبوأءىشةحَـصرَوةَدِـيقع-اذنيكينأَىلعلبجناسنْالانأكلذ

(ة..رخآنالطبوءىَـشةحصوأ

لامكوَهَىعامغجالاهنليكبظافتحالابحىلع٠عَ-لبجنلسن.نأليكو
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aىَـشيعيامنيبةنزاوملاىلاهعم٠دامم،ةيجراخلاوةيلخادلاهتاي

كلتدوستقئاقحنمهيلاهسفنعلطتتاموةيعيبطرهاوظنبهيف

هريجياذهو،رهاوظلاكلتىلعةلماكلااهترطيسطسبتورهاوظلا

اهيكزيىتلاةينوجولاقئاقحلانمريبكءزجةحصبداقتعالاىلع

ثيحنمهمبطبانيدمنوكينادبالف،هجاتنتساوادوجولاىفهربدن

ةيروعسشنةبْـعرلاتناكءاوسسىماستلةيْـعرلا٠مئادهنأ

هتايحىففدهتسيو،ةياغهدوجوىفدَـشنيهنأانبسحو،ةيروعشمالوأ

.هيمارمودسجلافادهأنمىمسأافدهاهدعبامو

ْ.لماتلا

فدهىلالوصولاوأةياغدوجوىلاعلطتينانْـسالامادامو

،لماتلاديلوعلطتلاو،علطتلاديلوداقتعالاو،عبطلابدقتعموهف

نكمياللمْاتلام٠،ساسأنونءىُـشانلمْاتلانألاقينأنكميالثيح

ناسنالاأدبيدقف،دقتعيقانتعالجالوأدقتعمنعالاهزووشن

،اهيلعناريسيىتلاتادقتعملاورومالاقئاقحلكاردانودهيوبأادلقي

ىفخاملمأتلاهلرهظي،دوجولاقيئاقحىفلمأتيوبشينيحهناوغ

ةلدانعثحبلاىفةبغرلاهدنعدلوتتغ،بابلالاىلوانمناكناهيلء

ماقوهدقتعياممءىشهمنكىفكشهارتعا٠اذاىقتلاوتيايثالا

ءىدابملاضارعتساادبيهنام٠،هتديقعوهلقعنيبرهاظواىم٠خعارص

ِهنيقيخسرياَدبونيقيلااهديؤيجئاتنداجياءاغتباهداقتعااهيلعموقيىتلا

ناهيلعزعيهناثيحجرحلاقزأملااْدهنوكيو،كشيوادقتعيايف

لواحيمثنمو،ىغليناهلقعهيلعرميامك،هدتتعمو،فيرىلب

ريغجيزملااذهنادجينيحِدوؤكتبقعبمدصيمث،اهنيبجزملا

.لطابلاوقحلانيبجزمينأعاطتسمريغهنغاستسم

:-ربخلاورشلا

ايهنافرعو،رشلانمريخلا.زيميفيكناسنالا.فرعلماتملانمو
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قولخمنايكىفىرخألاامهادحاكراشتنأنكميالناترفانتمناتفص

رعسلارئاعسبننيبقرفلوالاناسنالانأىلعلدياماذهودحاو

ةريكلولحلةيادبزيمتلااذهناَـكو،ةدابعلارئامشمنيبو،ةذوعشلاو

،روطتلاىلااعازنناسنالاناكاملو،هلكاشماهبناسنالاجلاع

ةرملكناكهنكلو،هلقعروطتو،ةراضحلاىقارمىفجردتيلاخدقف

دبعىتحنوكلانمءزجوهو،نوكلاىلعةرطيسملاةوقلانعثحبي

زمريامهدحا،نيهلادبعم٠رهدلانمنيحءاجىتحةددعتمةوشكةهلآ

خلابرونلاىلاراشأو،مالظلاهلارخآلاىمسورودلاىلا

وهو،مالظلاهلاناكم٠مالظلابرشنلاربعو٠يضلاهلاههلاناكف

.رشلاهلا

ةعزنلانأثيح،هبناسنالاضريملىكارنالاروطتلااذهمخوو

مدآرافنتساهيلعلديامكلذو،ملاعملاةحضاوهتقيلخءدبنمهيف

.هيخاةأوسىراوينأنعزجعولتقىذلاهنبامدنو،هتبوتو

هتعاشنذنمهتمزالديحوتلاةعزننألوقننأنكميانهنمو

محعةفصهدنعتدلوتكلذلو،ْةجْـصاْدوأةرولبمريغتناكناو

جتنياممعانتقالا

،هتايحسيماوْد

نمضتحبصأوءامسأبتيمسءايسبنأفرعهنأهنع

تحبصأتافصلماكتلاوعقاولاولايخلاومدولاف

،هتايحىفهلةمزالدعاوقو،ناسنالااهيلعىشيعيىتلازئاكرلامالأنم

ثحبلاراصمث،ثحبلاروحمىنبدعاوسحقلاوزئاكرلاهذهىلعو

ءايكحلاذهتجاودجو،لولحلاترثكوءارالاتددعتكلذبو،اثوحب

.زئاكرلاكلتسباساىلعرشلاورْـحلاِرسفتىفنايدالاءاهقم٠و

موقيولوزيلئازضرعهنأو،لايخومهورشلانالئابقنمف

،ةموهومةذلريخلاو،موهومملأرشنلانأو،ريخااهضاقناىلو

،ةايحلاىفهلمهتمءزجهنكلوريخلاضقانيالرسُـنلانلوةيلئاقنمو

ىنعمالو،٠.حالطريغبحالصللوأ،موسصريغبراطْـماللىنعم-الذا
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ةيصعمللىنعمالو،توملاريغبةايحللىنعمالنأامك،ةلتريغبةرملل

نكيملاملامجللىنعمالو،حرتلابالاحرنللىنعمالو،ةعاطريغب

.لماكتلابهنعلاقيامكلنو،حبتكانه

نونمؤينيذلاثاحبألاهذهىفبتارماوْـعلبنيذلانمو

لولحىلانولصيثيح،مهريغنمةقيقحلاىلابرقامهو،ةيعتاولاب

قرطىلاكلذدعبهبتعرفتناو،ناسنالالقعحيرتةبترمغلبت

ناسنالالواحيىتلاقئاقحلانعبيقنتلاوثحبلانفةرثكوىرخا

ىنبدقنوكيهعارتخاىفركفيامدنععرتخملام٠،اهنعثحبلااداج

تيلعرثعوأ،ةيلمعلاهتايحىفقبطمءىشةيؤررثاىلع،هريكفت

هدئارلايخلاناكامبرو،اريغمصلمعلاادبيمث،ةفعصلاقيرطب

تاروطتلاوتانيسحتلا.كيلعلخديم٠عقاولابمنصيمثرمألاءىداب٠ىف

نيعمدحدنعفقيوكاردالاىهتنيوبراجتلاىهتنتمث،عقاولابسح

حبصتوةراضحلاروطتتونمزلاروطتيو،اعارتخااهدعبةَـلآلاىمست

ةايحلاتامازتلاورشبلاتاجايتحامامأزجعلامامتةزجاعةلآلا

نوكيانهو،ةراضحلاوةينعملاعمىثمتتةلآعرتْـحيفعرتخمىتايمث،ةروطتملا

.لوألاكارحالانممتاكاردا

ْ.تاناينلا

وهو،هدابعبهتيحروىلاعتوهناحبسهللااةهكحتحار١َكلنكو

نأبهدابعىلعهتمحرطسبم٠،ىترتيوناسنالاروطتينأدارأىذلا

لوسرولتالوسروىبندعبايبنةادهلسرلاوءايبنالامهيلالسرأ

لسرلاءالؤهو،رصعلاكلذىفرشبلالوقعورصعلكتاجايتحابسح

،ِعونجوعورفتاذةدحاوةرسانولثميمهامنااعيمجءايبنألاو

ءاجوَ،ءاعمجةيوامسلابتكلاىفدروامك،خيراتلاعقاووهًكلفو

ءادهسًـشمتنكملجوزعهللالوقدروأم٠بتكلاكلتلاتيِـصمزيآرقلا

ةىدسهبنمنونهبعتاينبللاقذا،توملابيرهييتييرضحذا
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ادحاواهلاقحساوليعامساوميهاربا

خيراتذنمهللامهثعبيناكنيذلاءايبنالاولسرلاكئلوانمو

ةيرشبلاراذقاءاروىهلالاحورلارونابخاملكنيحدعبانيحةيرشبلا

،ةداملالاِـكمتحتحورلاحابصمعضواملكو،ةيتونهكلازومرلاو

حوراضشعنيوىدهلارانماوسميقيللوَالانوناقلاملاعمتسمطو

ءالؤهو،ريطاسألاوكرشلانثاربنمديحوتلااوذقنيو،ةيهلالاميلاعتلا

روهدلالالخىلاوتتادجريبكهنألىصحيالمهدحعلسرلاوءايبنألا

سيرداوحونومدآ،نومركملالسرلامهمظعاومهصْـحاأنمو،روصعلاو

،مالسلاوةالصلالضفأاعيمجمهيلعدمحموىسيعوىسوموميهارباو

.لسرلانممزعلاولواكئلواو

بحللاسرادموىدهلارانماهيسسؤمدهعىفتناكتانايحلاو

وسسؤمتامنأدعبوَ،بولقلاةنينأمطثعاوبنماثعبمو،مالسلاو

مهتادهةريمساماعونبسانت4للاصةريسبمهعابتأراسنايحألا

،اضيأكئلوأروصعتيضقمث،امامتاهعمقيفتتملناو،راهطالا

نيدلاةنامامهنماوملستنمعاوطحنانيذلامهيحلقمروسصعتأدتباو

ةايحلاىحاونعيمجنفالئاهاطاطحناقحلاوناميالاوىدهلاو

.ةيحورلا

ىبتجيمهلجو،مهريغمهراثآىلعماقومهروصعتضقنااذكهو

،ىحورلادجملالثيتمهسوفنومه۔ءوايزاتناكناو،ملاعلادجمهسفنىف

دمجتالةيمالكاياضقهردصمةقيقحوهرهوجومسعمنيحلاحبصأو

الوقعالواهدنسيانامياالواهرربياقطنمةعسيتملااهشماوهواهلئاسمل

.اهلوصاىفَقئاقحلازعأنمتناكناو،اهلبقت

سيماوناوعضوءامكحرهظدقفءايبنالاولمبيرلاءالؤهرغ٠و
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اهللختناو،نايحالاسيباوننماريثكدعبتالاهنأالا،ةيعضوتناكناو

لامكلاىلالصينأنكميالهناناسنالاةنسكلذو.تارغثلاضعب

،ءايبنُااونوكينأءامكحلاءالؤهداكو،اصقانهلمعنوكيفقلطملا

سمرادموعابتأهلحبصأومهنمرهتُـسنيملنكلو،مهددعةرثكىلعمدو

رتسروزوسيمرعو،اذوبو،انشركالامهسيحقتومهتمكحبنونمؤيو

طارقسو،نولوصوسيلاطلتمنورخآةفسالفرهظامك،(تشندرز)

ءالؤهلكو،سيلاطوطسراو،نوطالفأو،َثروغاثيفوَ،روقىباو

،ديحوتلانمةبيرقءىدابموميلاعت.رشنللمعتةدحاوةسردمنولثمي

اهبوشيامماهتيفصتواهريهطتوسبدقلاجراعمىلاحورلاىقرتميلاعت

انباتكنفضرعتننلاننافكلذىلعو،ةيضرالارئافصلاثئابخنم

اهتنيقحنعضفنتامرادقمبالااهسمد٠وأنايداللاذه

عنصتلاوعادْـحلاوقافنلاوءايرلا

.ءاردزالاوةيرخسلا

لوقاهنععفدتو،

رابغةليمجلا

سنثحفوداحلالا

نايدالاوءىدابملاةقيرطحضوانأاذهىباتكبتدرأامناو

،ةيداملاوةيحورلاةيحانلانمناسنالابةقلعتملالكاشمللاهجالعىف

.ةلكشملكىفوةدحىلعنيسحلك،هتاممىلاهدلومنمهبناجباهفوقوو

ةايحمظندقةيوامسلانايدألانمنيدىأرهظيمث

.مهتنسلأ،رسرختونايدالاىلعنورتفملامجليىتح

عمتجملاودرفلا

نمملعيىكلةيعضولاءىدابيللضرعتلابأدباستنكناو

نوكتنأدبالم٠اهعضاوةمكحتفلبامهمةيعضولاءىدابملانأملعيال

نمالاىقبيالهناوَ،اهلاوزواهراحدةالماوعنمالماعنوكتتارغثهيف

ملعيىذلاءايبنالاولسرلالسرموءامكحلاقلاخهللالبقنبناك

.ريخوهامومهلرَـشموهامو،هدابع.ةجاح

...ليبسلاءاوسىلاقفوملاْهللاو

فلؤملا

ىمسياهلاداؤفدمحم



الوالاُبالا

ةديقعلاوناينألا

ههق

ترثآ،اهيفّهديقعلاماقموةيوامسلانايداللضرعتلالبق

،لوسرواىبناهبلسريملىتلاةميدقلانايدألاضعبلضرعتلا

ءاقنلاوماتلاحوْـصولانيبتنىكلكلذو،ءامسلانماهبىصويملىتلاو

نأالولهبكرشلامدعوهْـتلديحوتنمناسنالاهيلعرطم٠ىذلاىرطفلا

داوقلاوةنهكلاهثدحاامورادحنالاروطىفنايدألاكلذدعبتلخد

نمنويئاحورلا

.كارشاو

كرشىلااهيفةدابعلاتلوحسموقطوزومروعدب

اهلضرعتنىتلاتانايدلامهأنمو

.ةيمهربلاةنايدلا-ا

.ةيذوبلاةنايدلا-٢

٠نويرصًـملاءامدقةنايح-٣

ةيسويشوفنكلاةينيصلاةنايدلا-(

.نيينادلكلاةنايد-ه

.ةيسرافلاةنايدلا-٦

.ةينانويلاةنايدلا-٧

.نامورلاةنايد-٨

اهنمجرخن،تانايدلاكلتنمدوصقملاضرغلاىفوننأدعبو

ةيحجسسملاةنايدلاوةيدوهيلاةنايدلاكةروهشملاةيوامسلاتانايدلاىلا

لوصحلاالاتانايدلاكلتلضرعتلانمدوصقملاسيلو.ىمالسالانيدلاو

.باتكلااذهنمدوصقملاضرغلاىلاانلصويامىلع



لوااالضفلا

ةسيمهربلاةنايعلا

:هللا

(ىتابسايهرب)همساوهلالاركذاديفلالوصفدحاىفءاج

ا(ةالصلابر»هانعموةميدقلاةيتيركسنسلاةغللاببوتكموهامبسح

قحهلاىضرألاوىوامسلاهتوكلفرصتملا،ءاعدلابيجي

حورلاهنمىرسهلكيرشنالدحاوةمهاربلاءامدقدنعهللام٠نبذا

رافسأىفكلذديؤيامدرودقو،ناويحوتابنوداهجنمتانئاكلاعيمجىف

،بهللاقيرب،رمقلاءوض،سمشلارونهْـتلاانأااهتمجرتامواديفلا

،تانئاكلاعيمجلميدقلالصالاانأ،حپرلاتوص،قربلاضيمو

حالصلاىطعدوجولالكلةايحلاىنم

.((ىحقبولخملكل

:ةمه1ربلاةديقع

ةايحرخآ،لوأ،

ْهّـللاةينادحوىلعلدتدونبىفةمهاربلادئاقعصخلتتو

التوم،

هذهو،

:عوضوملاىفةمهملادونبلاىه

ىرهاظلاهلالامسا-ا

٠(ىسويز)

ىفخلامسالاو(ىتاسسسايهرب)

َ،هدوجوءىشلكهنمدمتسيىذلاىلزالالصالاوههلالا-٢

.هتافصضعبلقعلاكرديدقوساوحلاهكرتتال

هللاروننمِسِـبق.هَـحَورو،ةرمتسمةريفتمةكرحناسنالانا-٣

ءاهتنادعب-.هيلا.دوعت.مث،ىهتنيلجاىلاهنعلصفنا
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دعصيىذلاراخبلاككلذو،لجالا

.اراهن1ضرالاىفىرجتاُراطمأضرالاىلا

دوعيمثءامسلاىلا

.هيلاعوجرلاوهللابلاصتالاةايحلاىفناسنالكةياغ-(

:ةسيههربلاةناينلابتك

فرعيملىذلاسدقملااديفلاباتكىفةبوتكمدئاقعلاهذهلكو

نممدقأرافسسالاهذهناققحملاامد٠او،هرافسمأةباتكءدبنآلاىتح

::ىهرافساةعبرأنماديفلارافسأفلْاتتوَ،ةاروتلا

.اديم٠اجيرلا(أ)

.اديم٠اماسيلا(ب)

.اديم٠اروجابلا(ه)

.اديفاراجالا(د)

،ةعيرشلابتكىا(ارتساماردنامد)ىمستةرسفمىرخابتكو

نودةطاسبلانمةياغىلعاديفلارافسأىفةينيبلاميلاعتلالكو

.هْـتلاديحوتىلااهعيمجوعدتوديقعت

:ةيمهربلاةناينلاةنهكوةتسبالف

«ونامااىدْـهلافوسليفلااديفلارافساحرشلاوضرعتنممهأو

،ةيداملاساوحلاهبيصتالهسفنبنئاكهناهلالانعلانىذلا

رهسشأوهو،فوسليفلاونهاكلا((اكولكااو،طقفحورلابملعيلب

مهميتسقتعمرارسألاىفنيكرتشملانااا:لئاقلااديفلاىرسفم

نيدقتعماونوكيملةددعتملاْةعيبطلاىوقضعبلنيبارستلا

ماظنلبترملاو،لكلاربدملا،ةمكحولدعلكعبنوهدحاُّوبربالا

ةخسمالفلانمو،((امهربةدابعلاقحتسملاالاهلمساالو،نوكلا

سفنلاامنا،لئازدسجلانهميلاعتنمناكو((انشرك»نيحلصملا

٠..((ةيحمرسرظنلانعةيفخلا
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:ةيههربلاةنايتلاميلاعت

رَـشعلااياصولاىفصخلتتةميدقلاةيمهربلانايدألاىفميلاعتلامها

:ىهوىيهربلانيعلل

.ىهلالانئاكلا-ا

.ناسحالابةءاسالاةلباقم-٢

.ةعاسنقلا-٣

.ةماقتسسالا-(

.ةراهطلا-ه

.سفنلاحامجحبك-٦

.اديفلاةفرعم-٧

.بضغلابانتجا-٨

.ربصلا-1`

.قنسصلا-ا٠

،تافاضالانمكلذريغواهضعبحبذميرحتوتاناويحلاِحبذاماو

بترلاتحيازتوسوقطلاتعضونيحديعبنمزدعبالارهظتملف

اهضعبسيحقتوتاناويحلاضعبحبذبعشلاىلعتضرفْـم،ةيتونهكلا

.اتاتبموحللالكأميرحتوأ

:ةسيههربلاةباينلارادحنا

ةنايدللاولعجنينلاةنهكلارثكامدنعةيدنهلاةناييلاترنحنا

،رئاعشلاوسوقطلاوزومرلاترثكم٠،ةرهاظاراوماوةيفخارارسأ

اشنميمهربلاةنايحلاىفالصانكيملاماشنانهنمو

.(افيس-ونشم٠-اههرب)وهوفورعملاىدنهلاثولاثلا

ديسشانأىلعةرصاقةميدقلاةيدنهلاةنايدلاىفةدابعلاتناكدقف

نوفرعيالدونهلاناكو،اديفلارانسامدتاىهو((اديفاجيرلااا



-

ةنهكلارهظمثنيصلخملاءامكحلاودابعلاداشنراتحتادحاواهلاالا

بتكىفلصاهلنكيملامتايمسملاوءا.رسالانماوعدتبافَهايحااحرصيىلع

ىشالثمبرضنلو،اديفلاىناعمضعباوريغواودعتلد٠،اديلا

تناكو،ةسدقملااديفلابتكىفةلهمتسملا((ارتروا)ةملكنأكلو

اولحأواهوقلطادقاجوهلاةرئاثلاحايرلابةلكوملاحورلاىلازمرن

.ىدنهلاثولاثلاىفتدروىتلا((افيسااةملكاهلحم

تاعدتبمنمةعدبىدنهلاثولاثلانأنيقيلانوكينأنكميانهَنمو

امهربا)ثولاثلاحبصأوةثالثةهلآدحاولاهلالالدبحبصاوةنهكلا

اتاشنناتوقوناهلاافيسوونشفنأرابتعاىلع((افيسونمشف

َ،قلاخلاهلالاوهامهربناىدنهلاثولاثلااورسفدقو،ايهربنع

،ةظم٠احلاةوقلاوهونشيف

.لوحتوديعتوىنغتىتلا

ةوقلاافيسو،ةسقيلخللىماحلاهلالا

:ةيهاربلادنعىلاحلادبعتلا

اوعضووتاصاصتخالاوتازايتمالااوْاسنثنأفةنهكلاْدوفنعستا

دنعتاقبطلاو،حرعشلابنوداهيلارينننىتلاتاقبطلاماظن

اولعجم٠،بيترتلابسحةلزنملاىفىرخألانعةدحاولالقتعبرأدونهلا

اهريفلقحيالىتلاتازايتمالااهحنموةلجتوامارتحاتاقبطلاىترأ

،ءاملعلاوةنهكلامهو،نامتامهربلاةقبطتازايتمالاكلتىفةكراسشملا

ناطوالاةايحوبرحلالاجرمهو«سبايرتاخلاااةقبطةلزنملاىفاهيليمث

تاقبطلاايندوراجتلاوعارزلامهو((ناينابلا»ةقبطكلذدعد٠ىلتمث

مهوسماردوسلاةقبطىه

.نوفوبنملا

مهوةئيندلانهملاوفرحلابابرا

رارسالاىفنيكرعشملاىلعومهسفناىلعةنهكلارصقدقو
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قئاقحلااعورتسوةتلاديحوتوةيولعلاقئاقحلاةفرعم«مهذيمالتاا

،ةهلَآلادحعتوكرشلاىلاأجلتسانلالعجامم،بعشلانع

،ةلبقتسملاواةرضاحلامهتايحىفصالخلانمسُايلامهسوفنىفدجوأامم

ةجردىلالصتناالاكردمريغحورلادولخناىدنهلاملعتثيح

ةدابعلاىفدهجلاودئادشلاعاوناهسفنىمهربلافلكياذلو،داقنلا

،ىصاعمنمهنمعقوامعرسَـكيىكل،هتقاطقوفامبهتايحىف

،فوسخلاوةبآكلامئادوهو،ةلبقمبونذنمهنمعقيسامعوأ

سيل'هرظنىفهسفنتوملانتوملاىفىتحهللماال،مومهلاريثك

.ةلبقملاةايحلانماصلخم
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ةينوبلاةناينلا

حضوننابجي،ةيذوبلاةناينلانعثنحتلانفدارطتسالالبق

كانهتناكةيهاربلاةنايداهمدقأو،ةيدنهلاتانايحلاروهظلبقهنا

لجوزعهللالبقنمءايبنأاهبىتأةينايرتاوعدوةيواسمتانايح

موستلاىلعدمالالاطالو،مالسلاامهيلعسيرداوثيمشلاثما

اوراسف،ةيمهربلاةنايدلاتعاجىتحةديحعوةفلتخمتمأرايتلاوضرعت

ترثكوةنايدلاكلتءىدابمنعىتونهكلافارحنالاادبىتحاهباونمآواهيلع

ةيههربلاعابتأفرحنام٠،تهدعتوءارالاترشتناودنهلاىفبهاذملا

عيشلاترثككلذبو،ةعدبلكفلخاوراسوليثامتلاةدابعوةينثولاىلا

،اهوسنومهتناينحورةمهاربلادقْـمو،ةعبشملكعابتأترثكو

لحارمرطخأىلااولصوىتحرايتلاعمارطخافارجنادونهلافرجناو

روهشملا،اماتوجاسارازيسوا«ىنومايكاساارهْـظىتحةينثولا

.عدتبملاهنيداذوبالمساب

ىعضونيدوأةيوامسةنايداهسفننفتسيلةينوبلاةقيقحلاو

نمقتشمىفسلم٠بهذماهنكلو

.دماوقلاضعبل

.*اذوبخفرات

تماليئمتلاخداعمةييهربلاةنايدلا

ةئايتسلاةنسلافصتنمنفىذوبلابهذملاسسؤماماتوجدلو

اااسارازيسااىمسو«وتساد٠اليپاكااىمسيرماهوباناكودهايملالبق

نملتبتملا»ىنعمىطعيىتومايكاسمساواماتوجىتومايكاسوا

.رشعةعساتلانسىفجوزتوةمعانةشيعىشاعو«ايكاسةلئاه

(نايحالا-٢م)
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'قتاخالانفليكتلاىلاهرغصنمةهجتماماتوجلامآتناك

ةلاحىفليلتيذخاوهرمعنمنيرشعداوةعساتلاغلپالو،تاداعلاو

تاقبطلاماظنةجيتنةكسملاوةلنلانمهيلااولصواموهموقىنب

لهجلانملاحىلعبعشلاءاقباةيغب،ةمهاربلاةنهكهثححأىذلا

ءالعتسالاوبعشلامامزبكلاسمالللئاسولاهذهباولصوتيلةلفغلاو

ىلعفكعم٠ىدْـهلابعشلاطاطحناىلاىدأامم،ةيحانلكنمِهلع

.تاناويحلاوليثامتلاوصاْـحسُـشالاةدابع

دسجيوةيوينحلاةمظعلاىفدهزىتحركفيلظوايلماماتوجزكن

تأدبريكفتلااذهنمو،ةايحلاتاذلمهسفنتهركو،لئازلاملاعلا

ىشارفلامعانكرتوهيبأطالبرحاغم٠،حالصالاىفةيلجودبتهتبغر

هتجوزاكراتجرخوةيويندلاةايحلاىفدهزنأدعبسثيعلادغرو

٠لابجلاىلاجرخدقهيلعمزعاملالالايمالوركفموغهتيبو

ىدهتسيىوزنالب،هبهرتملىتلاُسنوحولابةْـيلملاةفيثكلاسشارحالاو

ىلعذخاىذلاهمسجرهصيو،بيغلاعلطتمسيو،حورلابنهيوركفلا

.ةيحورلاةضايرلاوىنامسجلأءاقشلاةقتوبيفةموعنلا

..اذوبلىحولاىلجت

لظتحتىلايللانمةليلىفاسلاجاااماتوج))ناكامنيبهنأىورپو

نم.اوثكفرعو،ءاطغلاهنعفشكناورونلاهلىلجت،نيتةرجش

ىلاداعو،رينتسملاملاعلاىاْدوبقلقلطاَكلذبو،رارسالا.

نوكللمأتيوركفلابحرسيةتسرشعةتسىضقنادعبسلنلا’

،بعشلاىلعهطابموهتوعدرشنيادبوهبهْدمبداع،توكلملارفو

هْديشاتوهعابتالظو،هنهاميوهبهذيباونمآنوريثكعابتأهعبتو

.هدسجىقرحلاوهريهنمنينامثلانفتامىتحهتوعدبنيكسمتم
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:ةيفوبلاةليحلادئاقع

انافرتلاو(اانافرتلاااىوسقلاخهلأىلارشتالةيفوبلاةنايحلا

نعملكتتملو۔،هسفناذوبواىواستملأواىعيبطلأقالطالااهانعچ

ةدحوبلبهلاكانهنالوقتىتلاةيمهربلاةناينلافالخبةحارصهلا

.هلالاًكلف

نباوااهلاهناامويعديملهسسفناذوبناهراكنانكميالىذلاو

هبهذمنمو،اهلااذوبنمتلعجىتلاىههعابتاةغلابمنكلو،ةهلآ

٠ركلاوكرشلاىلامهتحاقةفلابملاهذهو،انيعىحالصالاوىقسلْـملا‘

ىنغتلاو،اهايامهسسيسحقتوتاناويحلاضعبلمهتدابعىفرهاظًكلفو

اهلدوجسلاوايساسأاميرحتاهحبْدميرحتواهددمبالجتساواهدجي

تناكىتلاحباذملاءايناةيملاعلافحصلاترشندقو،ةظحللكَى

.تاناويحلاهذهحبفةجيتنثدحت

:ةيفوبلاةهايتلاميلاعت

عابتالانعةيفخلاو،ةنهكللةرهاظلاةيذوبلاميلاعتلاصخلتتو

-:ىتأياميفرارسالاىفنيكزتشملاذيمالتلاالاا

قرفالنفا،ريقفلالوستملامسجوريمالامسجنيبقرفال-ا

.اهبعاِـمتنالاوةقيقحلاكاردالدعتسمامهنملكم٠امهيحورنيي

اذوبوعدي-٢:

.ايندلاىفصلاخلل

دهزلاوذخلتلانيبطسوالارمعلاكولسىلا

ظفللاو،حيخصلارظنلا-ْ.ىهبعشىنايثطسوالارمعلل-٣

رسلاو،حيحصلاريكفتلاو،حيحصلاماهلالاو،حيحصلا

.حيحضلارورسلاو،حيحصلادهجلاو،ةحيحصلاةايحلاور

،حيحصلا
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١-.٠ىهةعبرأاناكرأةقيقحللاذوبعضيو

.ملؤتةكرحملاريغةبغرلا-

.ملالا.لصأةوهشلا-٢.

.ةبغرلاذبنبجيملألالابقتسال-٣

طسوالارمملاعابتاىضتقيملألاعنملجالا-(

.نيبارقوأحئابذميتقتنعوأهللانعءىشاذوبميلاعتنفدجويالو

,نمو،ملالاىلاةراشالاوةبحملارشنبمتهادتم٠،ةيحبعترئاعشوا

٠بهذمبلوقيىذلاتقولاىفدولخلاةركْـمبملسيالهنأهتادقتعممه1

.لقتنتةبغرلانأ«امركااهنومسيامباْدوبعابتأنمؤيو،صيقتلا

،اهافشههيلاعتبىقلياذوبناكامك،رخآلصخشنمىرخالا.ةايحلاًىف

نيثنحتملاهاوفانمهلاوقاهذيمالتعمجدقو،ةفورعمتناكةباتكلانأعم

دةيتيركْـسسلاةغللانىلابااةغلباهلكتبتكو،نيخرؤملاوةاورلاو

-ةلوقنملاتاياورلاهذهعابتالاوذيمالتلاذختاو،تضرقنادقتناك

ناىتحةمهاربلادنعاديفلابكلةاطعملاةيرحلاوةسادقلااهلةپنيحابتك

ىحورلاومسلانمةبترمىااذوبعابتادنعاهلدعتملاهرافساباديقلا

."ةيفوبلاةناييلادعاوق

هعةنايحللةيساسالادعاوقلاربتعتمئاعدىلعةيذوبلاةنايحلاموقتو

،حورشلاوتارسفتلااهنمذختيةضيرعاطوطخربتعتىتلاناكرالاو

ْ.ىهةيساسالامئاعدلاهذهنعرسافتلاوحورشلاَةئللتجرختالثيحب

.دوجولامزاولنمملألا-ا

هببسىرخاةرماينحلاهًذهىلاعوجرلا-٢

.ااكخسانتلاةديقعالةقباسلاةايحلانفىٍصئاتنلاو

َدناوهشلأعابتا

ان/اجنللةديحولاةليسولاوهصئاتنلاورورشلانمصالخلا-٣

٠توملادعپديحجصتمتْنفضراللةدوعلانم
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تاوهمشلانمسمالخلاةكرحفتوتىتلاتابقعلانمصلختلا-(

عالقالاو،بناجلانيلوبحلاوةقفشلاوةييطلاوحماستلا-ه

اهدسَـشاو،ةماهلاتايرورضلانعبارضالاوةظهابلاتابغرلانع

..ريغلاصيلختليبسْىفةلونبمتناكىتماهسفنةايحلاىفدهزلاتايجرټ

.بهرتلاوسشايكئالاْنفضارْـعالا-٦

نااحيحصاقيبطتاهلقبطملاناسناللنكميسسالاودعاوقلاهذهبو

غولبنعةرابعنييذوبلافرعىفانافرتلاوہكانانرتلاsoىلالصي.

ىبتالااهعامتجاو،ةداملارسانماهقالطناوىمسالالامكلاسفنلا

نملالاهفصونكميالىذلاوادودحممْـعلاقلطملالامكلاىهوانافرتلايج

اْدوبهلىءارتتباجحلاهتوصبنعفشكورارسالاهلتفشكنا

.ةلماكلاةيْدوبلاةيناحورلاىفنمؤملاىنفيناًكلفىنعمو،هسفن.

ةيذوبلاةنايدلانالوقناننأالا،ةغلابملاضعبنمهيفىرنامعمو

عمقفتيالىذلاىفسلفلااهفارحنانمهارنامو،ةبحملاىلاوعدتم

اهيلعرسسيىتلانيناوقلاوملظلانموخهنأْلوقنفانايحأْلقعلا

سيماونللعوضخلاو،ةينثولاوالرشلانمهوعدتباامومويلااذوبعابتا"

ةْدوعشلأورحسلاباعلأو،ةيتونهكلا

.ةيْدوبلاةنايحلارارسغ

مهانمعابتالااهلعجىتلا





هلالااًـصفلا
دكرم-ايلة

ةميحقلااةيرصملاةنايحلا

نييرصملاةقيقحىداليملارشععساتلانرقلانفءاملعلافشتكا

ْلضفبكلذو،مهبادآومهتاداعومهديلاقتومهتنيدمومهمئارعَـشومهنيهو

٠قاروأىلعةبوتكمتيجوىتلاةيخيراتلاقئاثولانمهيلعاورثعام

تحجوىتلاسثوقنلاوتاباتكلانمو،ىدربلا

ةيطغاوةدمعألاوتالسملاوروبتلاولكايهلاو

.تيم٠اوتلا

دباعملاتاهجاوىلع

ًكلتلسخادوتيباوتلا

ءايبنأكانهنادٍكؤينوتينامىرئألاملاعلاتاركنءاجامو

هلقاتالاسرباورشبنيذلاءايبنالاناو،رصمىلااولسراالسرو

ةدابعىلاايسآةراقنفودنهلانفسانلااوعدنيذلامه،رصمق

تقبسرصمىفةوعدلانانولوقيمهنكلو،هبكارشالاممعوهديحوتوهلا

مالسلاهيلعسيرداوهنييرصملاىبنناو،دنهلاىفةومدلا

.هتلاسربرشبتدنهلاىلالقتناىذلاوف

.:مملاسقاهيلعسنيرمت

هنأو،

دلوهناىوري,السلاهيلعسيردانعنيْـحرؤلملابتكاْوءاجامو

اولحرمثلباسبنونكسياوناكنيذلاهلهأطبهثيح«وفمناالةنيدمب

اټخوناخ»وهسميرماناليقو(اسوروج»ىمسيناكهنأورصمىلا

ًنفىمسوةاِحونْـحيبرعلاةغللابهيلعقلطاىذلاةيربعلاةغللاي

«سيِـيكامرهDفرعوااسموروهالوا«ىسوروخnةيفيلْـعورحلاةغللا

٠نوجىْداثدِـعپاميّـُـمةسلالتيلاوايسبوa٠ِسسرهالِمساپةَـنرمميك
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ىميرحاوههيسنوهاسِـسرحا7ةلزنملا١بتكلارف٠ىمسيو،ىرصملا

ركفدقو،مالسلامهيلعمحآنباثيشمنبىسونآنبنانيقنبليئاهم

اهلالخسشاع،ةنسسنينامثونينثاتناكهتايحةدمنأنوخرؤملا

اعدايك،كرشلكنعههيزنتوهديحوتوهللاةدابعىلاسمانلاوعدي

حئابنلاولوقبلاهنابرقناكو،ناسحالاو،لحعلاوةبحملاودهزلاىلا

نمأديثكوتايضايرلاوايجولويجلاوةينوكلامولعلافرعنملوأهنأو

بهاوملاورارسالانمكلميناكهنأهنعليقىتح،ضرالالهأتاغل

موقلكثنحيناك٠ثيح،باجملاىعادلانوكينألهلهؤتتناكىتلا

.هلوحفتلتوهيلاسنأتسانلالعجامم،مهتاجهلومهتاغلب

..ملاسلاهيلعسيرلاميلاعت

تفشتكاىتلاراثالانممناسلاهيلعسيرحاميلاعتتفرعدقو

ةبوتكمتحِـحوىتللهلاوقانمو،هبقطْـعيتيناكىذلاةمتاخاهصخأو

رودوفساتملاىلعهوعزووبناجالاهقرسىذلا،ىدربلاقروىلم

ةللابناميالاوربصلاالهمتاخىلعابوتكمدجودقف،ابروانفراثالا

اهنمةسيقسورعوةْـملابمكحهمازحىلعدجوامك«رفظلاناثري

،ة,ورملالامكنمنيحلامامِـتو،نيحلامامت.نمةعيرشلاضورم٠ظفح»

هراثآنمضرثعدقوtىقتملاناسنالاسماوخنماصاخة»ورملاو

كلفىلعايوكمناكورصحلانمعونصمهيلعىلصيناكىَـشارم٠ىلع

ايك؟اهتنابعوهتالسمةآرمىفهسفنرْـظننمديعسلااهىثنارفلا

.ةالهجلَايفاهتاومو،ةمكحلانفسفنلاةايحao.ةروثاملاهلاوقأنمناك

..ةنهكلاليقنييرصملادئاقع

اهدىتلا.ةيخيحوتلادئاتملا.ىهءدبىذدىدابنييرمملادئاتعتناك

هل'كيرشالدحاودنانااونرعو،ملسملاهيلعسسيرهاةعا:ىبن٠اهيلا

ةشبهَرلاىفلثمتتةسملاخمهتنابغ`َتيماكامكتاهسصلاوتاذلاًنف
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ةيادبالقلاخىلفأمينتمفلانانونمؤي،ةعاطلاوهَـموخلاومارتحالاو

مسابهوْـمرعو،ىقابوهولئازءىشلك،ىنغيالوىنغي،ةياهنالوةل٠

ايك،ىفخرخآلاو،رهاظامهدحا:نيينعممسالااذهلاولعجو،نوت٢

«.سمشلاالىتارونلاهلاتيبرهظاذاهنأىنعمرهاظلامسالااوطعا

بهوي،دوجولالكهبماتىذلاوهم٠ىفْـحلامسالاامأو،نومآىمس-

امساناكانهنمو«عرةىمسكلذبو،ذخأيوىطعيو،اياطلا

.اعر-نومآاا

هلاناكو.nىمنرهذاتسأوهو1اووبساةمالعلطفلؤميفءاجدقو

ايح،هسفنبادوجوم،كرحيالوكرحپ.ايسمباملاعلوالانييرصملا

ءابآلابأوهم٠،تاومسلاوضرالاىفابكاح،هسفنبامكاح،هسفنب.

،دحالوهيبشهلسيلواينحلاالمي،بيغيالوىنفيال،تاهمالاماو.

رجحلاامبسسيزيالكيهرفاضيادجودقو.eنلكملكىفدجويو.

ُلكو،ناكءىدلِـكاناهيفناجهلاللةبوسنمتاملكنمْـصتپمينقسِـشتن،

باقنلاليزيناىنفينمىلعلاحمو،نوكيسءىشلكو،نئاكءىش.

.اىنفيالنمهجوهببتنيىذلا١

،دحاوهلامسابنوينرتيمهدبَـشانييرصملاءامعقناكدقو

نيْـيعقلخىذلاىْـعسحلاءامسالاهلىذلاروسمملا.قلاخللنوحشنيو٠،

عاطتساىذلاهلالاكلْدديشاناامهبعمسعيلنينفاهلبهِوونيحجنالاهانعقو.

دتوهةل.االاهلىلوپالوهالومهنابافرتعم،هتردقومبيناناسنالا

٠٠نييرصملادامتتبتكْنفةدراولاةيعدألاوديمشاقالاىهَـمعبًيفدرو

ىلتلعجوىثتروسموىنتقلخًكناىديسكيوىالوماي»٠

.«ّكيحتتديمشانااهبعمسااناذ٢وةلترحتران٢اب

:ةيرصملاةنايتللةفارحقلوةنهكلارون

رمب1اتيم

'قيرطلاىحنْـمْيفو،ةينَـهربلاَهمايَـق.اهبترححناىتلاةقيرطلاىًـمفنيو.
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ةنهكلافرحنا٠بولسالاسفنبو،ةمهاربلاةنهكلاْهيم٠راسمىذلا

هثولاثلاةمهاربلاذختاامكو،اثولامههلاتافصنم١ونْـحتاونويرصملا

دوجولااىهوهللاتافعمنم٠نويرصملاذختا«افيسوونشيفوايهرب»

نوي٢وعرونوتآثولاثلا«ةايحلاوةمكحلاو

ىتح،ةهلآوءامسانينسلارمىلمنوثحتسينويرصملالظو

كِعوساتلااذهىلاةبوسنمةيوناثةهلآرغاعوساتثوللاثلاراسم

رانلاةدابعىلاتلصوىتحفرحنتوروطتتةيرصملاةنايملاتلْـظو

اهفرعىفهاتىتلاةيعيبطلارهاوظلانمَكلفىلااموبكاوكلاوموجنلاو

اهدابعتزفحةيعيبطلارهاوظلاةدابعتناكناو،نويرصملااهنهكو

زنماريثكفشكو،ءاملعلاوملعلامدخايماهرارسااوقمشكينأىلع

زئاكرلانمدعباهيفتحبصاىتلاوارسالا

.تايضايرلاوايجولويجلاوَكلفلامولعنًـف

ةيساسالادعاوقلاوةتباثلا

٠ميلاعتلاريثأتتحت،هتهاسبعَنففرحنادمتميحقلاىرصملاناكاذاو

رعوساتلاوهليلدوْـحو،ةهلآلادمعتميلاعتلاًكلتمهاو،ةمدتبملا

ن٠روت٢الوألاثولاثلانعةرابععوساتلاو،هيلاانرشاىْدلاىرصملا

trوش-توم.-تيتالىناثلاثولاثلاهنمَىتشاوaنولوعِريَو

ا٧اتميسوىسيروزولوسميزپاء.عوساتلانمرخالاثولاثلاءاجمه

٠تسىتهولروتاهْ.ىهىنايثاهنمركننةيوناثةهلآًكانهتناكمث

ًهتليلاو«نوليْـموحانبوتعسوتوتوتيجنتوتيشنانوبورشتوسعيلو

.هتفيْـظووهلالكةفصوىرصملاعوسلتلا

٠نوكاواموت٢-آ

عر-٢

وهْـظيالىذلاىكخلاهلالاوب

٠راوروْـم

َوخوهتافصيال1

اقلْـحوءاَـطعراسملروثلاهيم٠صْـخلتىذْـملا.وي

زرلاوَقظلاه



نو٣

تيم"-(

نو

ومش-٦

سعيزيا-٧

سيروزول-٨

تپس-٩ْ

-

رهظموهوسمشلانفةقرشملاةوقلااروهظوب

'لْوو،تاقولخملاىلاهءاطعلصويىذلاعر

.ةييطلالاثمتراصةلهْـملا

.ماعلارثالاوي

ةماعلاةلويهلاواهيكاوكواهكالمابءامسلاوب

هنمقتشيوةبجوملاةيئابرهكلاتاجوملاوأوجلارب

erةبلاسلاتاجوملاىهتونفتالهلالا

ااةمهاربلادنعونشنىنعمسفنىطعياذهو

.حورلاواةايحلاىنعمبرب

ىذلاوههلالااذهو،راهدزالاورامثلاىنمميوب

.ىتوملابسَاحيس

.ءانغلاوارمنملارب

:اهتفيظوواهتاغصعماهركذنم٠،ةيوناثلاىنايثلاةهَـلآلانعاماو

.ةعيبطلاهلا-تيرتهوأروتاه-١

.نيناوقلاوماظنلاهلا-رقترسيت-٢

تيشاتوي-٣

تييحت-(

ةنومش-0

تعم-٦

ءاستي-٧

نوْـميت-٨

.ىسهشلاضيفلاهلا-

هةيساكعنالافايًـطالاهلا-

٠ماعلاهانعمنفملعلاهلا-

.ةمكحلاهلا-

.رهقلاهلا-

.رشلاهلا-

.،ىرصملاعومساتلاىلاةهجوم،اوفرحنانيفلانييرصملاةالصتناكو

تناكدقو،ةهلآاهناىلهةعيبطلاىوقىدانتمهديمماناومهتاوعدتناكو

نوتأل٠تميقاىتلاةيزمرلاَليلامتللاييرتتمهَـتبرفستتاولصلااك
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٠نويرصملانظثيح،ةينثولاوًتلرشلارهاوظمهأنمةبيطًىفنومآوعريو

ةهلآةيزمرلاليثامتلاكلتنأ،ةنهكلامكحاوبتعانبخلانورخأتملا

تناكو،ةهلآلاكلتبةئيلمنحملاتراصوةهلالاتحتو،اهوحبعفةفلتخم

نطومناكدتم٠،ىرخألاةْـهلآلانوهاهسحقتىتلااهتهلا٢ةنيتمًلكل

،ةبيطىفاكنومآهوسيفنمنف«حاتوسوحيبانسميروزاال

ةبيطةنيعمتناكو.ةرنندنفtiروتاهااووفحلىف«َسوروهو»و

هتروثبنوتانخاماتىتح،ليثامتلاودپاعملابةدولهمنحملارئاسنوح

داكىتلاو،ةددعتملاةهلآلادعبدحاوهلاةدابعوهلالاديحوتلةروهشملا

.ههجونفةنهكلامايقالول،رصنلااهلبتكينا

،ايلزانترخآروطىلاروطنملقنتتةيرصملاةنايخلاتلظاذكهو

مث،ةعستةهلآمثةثالثةهلآةدابعمثدحاوهلاةدابعنمتروطتف

دايهزالاىفذخأپةهلآلاديعلظمثهدحعفعضىلاعوسلتلاروطت

ةمظعو،بِـكوكلةفصوكلفلمسانوب،َهباملانمبرقيامغلبىتح

نحملاضعبتناكاماريثكو،ناويحوأوطلسيحقتو،ةيعيبطةرهاظل

مهلنوجدقيوتاولصلامهلنوميقياوناكو،ةهلآاهنأىلعاهكولمدبعت

ةينثولانممهتلاِـحىلعنويرصملالظو،روحبلامهيلانوعفريونيبارتلا

اوميهم٠،اهيلعاوراغاورصمنانويلاوسرفلامجاهىتحكوَـشلاو

،اوناكامنياةنهكلااومراِـحو،ليثامَـتَـلَااوهطحو،ْلكايهلااوبرْـحودباعملا

اندباعملانمارثكاولاز'اولكايهلاةيتباومحهرصمنامورلاحتتفااهحنمو

4ارودويتاهروطاربمالارمأناةمتاخلاتناكو،ةدابعلانماوثكاولطباو

:.رصملانيحةينارصنلارابتعاوال.ةميحتلاةيرصملاةنايحلاَلاطبابىنامورلَا
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عسلِارلصصقلا

هسويشمرْـمقلاوةينيصلاةقايتلا

هركيو،ريخللبحمميظعنئاكءامسلاهلانأنوينيصلالاتاميدق

ىادوجوبنونمؤيالاوناكمهنأامك،مهلامعأبسانلاىزاجيورشلا

ءاحياتحتىركفلاوْـيْـغتلاروطءاجمث،ملاعلااذهىفةثيبخى٠وق

٠راكنالاتريغت،ماوعالالوادتومايالارورهبو،ريْـعتلاوجيرختلا

رمتلاوسمشلاك،ةعيبطلارهاظمنماريثكدحاولاهلالااذهىلااوفاضأن

.ىرجيامو،لالتولابجنماهيلعامو،ضرألاوموجنلاوبكاوكلاو

تانئاكدوجوباودقتعام٠مهتادقتعمتروطتمثراهنأوراحبنمامدف

،ررضلاوعفنلاىلعةرضماهلحاورألاكلتناو،تويبلانكستةيحور

حاورانوحبعياوناكامك،نيبارقلااهلاويدقف

.ةددعتمةهلآىلادحاولاميظعلاهلالا

.'سويَـشوفْـك

ًلوحتو،مهفالسسأ

،جنتناشةيالولامعأنول.اةعطاتداليملالبقههاةنسدلو

رئاعشلاةماقاو،نيبارقلاميسقتنفةنهكلاديلقتبابرْـعمهابصذنمناكو

الامعاىلوتدقفهرغصىفهيلعبشامهتايحنفرثاربكاملو،ةينيعلا

هعاتلاللهبحوسميرحتلاىحونمو،اسرحملمعمثةموكحلاىفةرثك

.ىذلاهبهْدمبسانلاىلعجرخو،لمأتلاوركنتلاهدنعاشننيتلتلاو

اهلنادىتلا،ءىدابملاوسسألاهلعضوو،هءارآوههيلاميتهنمَـض

هبهذمرشنىلعْلمعدقو،نيصلالهانمريثكاهب.نم1اواهدتتعاو

نيَلقتنيناكدقن،تايناكماو،لثاسسوودهجنمىتوااملكب

د.نيعبسلاوةثلاثلا-نسًنفكمىتحبهذملااذهيرشييةيالومےلاةماله



m

..ىسويشفوْـعقكبعكم

ىلعنيفكاع،ماهوالانمرحنيقراْـعهموقسمويشوفنكدجو

ثحبلاىفتقولانيعيضمهلالاتاذىفلمأتلاو،حاورالاملاعىفريكفتلا

امتوملادعبةلبقملاةايحلانعنيبقنم،دنجلاوةكئالملاتافصنم

حاورأءاضرالةينيعلارئاعشلاةماقاونيبارقلاميحقتمهمهلمج

نألرطمتالءامسلاف،مهنعةعيبطلاىوققضريامعنيثحاب،مهمالِـسِـل

فوسكنفسمشلاو،ةيضاررغاهنالرهظتالبكاوكلاو،بضاغاههلا

،اماتام٠ارصناةايحلانعاوفرصنااذهبو،هاصْـعضرالالهأنأل

ةلجعفوقوهنعجتنامم،لساكتلأةياغالسساكتمبعشلاحبصأو

ةراجتلاتمدسكم٠،سانلاىلعقحلاوبجاولابلهجلاميخو،ةايحلا

نيصلاىفةايحلاتحبصأىتح،ةصاخلاوةماعلالامعالاتفقوتو

.اهعفحتوأاهريستحورالباحابشانوكتامهبشا

ناسنالكةفرعمىلااعدمبهْدمبسويشولتكمهيلمجرخت

ةعمتجملاًنفدرفلاةيهامنيبو،قوقحنمهلامو،تابجاونههيلعام

،لمعلاوةدابعلانيبقرم٠،عمتجملاكلْدنفهقحوهعمتجموحنهبجأوو

حالصاوهدرفلاحالمااهنم،اسسأعمتجملاحالصاللعجو

نيصلالهأاعدو،عمتجملاحالصوهةرسالاحالصو،ةرسألا

ءاقنلااو،رهطلاوبحلاو،ىخأتلاوةليضفلاحورمهيفثبايك،ملعلل

هسوردىقليناكو.ةفرعملانمدوزتلاو،ةماركلاوةزعلاو،٠ربصلاو

هذيمالتناكنكلو،ادحاوافرحبتكيملف،ةيمالكتارضاحمةئيهىط

نيصلاءايكحربكأربتعاًكلنبو،مكحنمهيفنمجرخيامنوعمجي

سيحقِـتوهتنابعىلعنوينيصلاعمجاو،ةينيصلاةنايحلاسسؤمو

طخبتبتكىتلاوهتومدعباهكرتىتلابتكلاتحبصاوهيكحوههيلاعت

ىتح،ةي١واهسبتكىالاامةسادقلانماهل،ةسعتمابتكهذيمنات

-.٠ىهةثالثبتكلاهذهو،نيصلل.اروتسحدعباهيم٠تربتعا.



وقة

m

ىسويشوفنكتاراتْـج١

.نيغلابلاميلاعت-٢

:مشعونيصلاةدابع

.لادتعالا-٣

رئاعشلااوميقينأ٩نفصخلتتاهلكتناكنيصلانأانلنيبتيميقتامم

ةعيبطلاىوقو،مهمالسسااحاوراو،مظعألاهلالكنيبارقلااومحقيو

ىفتناكدتم٠،لكايهلاودباعملاةماتاىفهرثأهلناكاذهو،ةفلتخملا

،َهبالثحباذمىلازمرتةثالثلكايههلخادبميظعلكيهةئيهىلعنيصلا

.لكيهدوبعملكل

هيفمتقتاذهو.ةيضرالاوةيوامسلاكالم٠ألاوبكاوكلاحبْدم-ا

لابجلاولالستلاوضرألاوموجنلاوبكاوكلاورمقلاوسمشللنيبارقلا

.ةعيبطلاةوقنمكلْدىلاامو،راهنألاو

مهدادجأومهئابآحاورانأنودقتعياوناكثيح.حاورالاحبنم-٢

.،ءاخرلاوةدسشلاتقومهممفقتو،ةايحلاكلتىفمهيتهتمهكولمو

اهنوحهتميلواهئاضراىفةدايزحيذملااذهيفاهلنيبارقلانومدقياوناكف

.مهتايحنفةداعسلااهنمنوبلطيو،ةلبقملاوةرضاحلامهرومأيَـف

حبنملااذهو،ءامسلاميظعبصاخوهو:مْـظعالاهلالاحمْدم-٣

ىمواليثامتوأامانصاهلوحدسجتال،اهربكاواهمظعأوحباذملامدتا

.روظنمريفلاهلالاحبخمهنال

هنا،روظنمىغلاهلالاوا،ءامسلاميظعىفنوينيصلادقتعيو

ناكمهلسيل،ىهانتملارغلضْـملأوذناوكالاكلاموميظعلابرلا

،هعموهم٠ناسْـسالاهجوتامنيا،دوجولالكىفدوجوم،نامزوا

ىلمهتياعزوهقطلبدوجِـيلب،ېباحيالىذلاهلالا،بيْـعيالرضاح

ىنتميهناو،ةمحرلاوةمارلالامعتسابحيو،لضافلاناسنالا



-٣٢-

اكزسىناهومسدقوروظنمرْـعناكناومئاداهيم٠هروضحو،ضرالاب

.الىتجنامش»ىلاةيمستلاتروطتمث«نيىتااوا

ملقتامىحو.نمفرعينأءىراقلاىلعبرغتسيبسيلهنادقتعأو

رارفىلعىهلاثولاثكلانهنوكينادبالوهنأ،ةثالثلاحباذملانع

نمةدابعلاتلوحتدقم٠((افيسدصونشم٠حسامهرب٦ىدنهلاثولاثلا

روظنميغلاهلالاءامسلاميظعوأءامسلاهلالاهنوك

.((نفوم٠اىعديىنيصفوسليفهعضوثولاثل

..ىفيصلاثولاثلا

.روظنملارغلوهجملاهلالاوأ--نيىت-١

.كولملاءايكحلاوءابآلاحاورا-جناشت-٢

.ةرايسلابكاوكلاوسمشلا-زسىن-٣

تحبصاكمسا

نيلوالانيمونقالاةدابعلنيصصخملاىناثلاولوالاناحبنملاناكو

ءاَـب7اةروصىلازمرتىتلاليثِامتلاومانصالااهلوحماقتثولاثلانم

،٠ةعيبطلاىوقىلازمرتىتلاليثامتلاماقتتناكامك،ًكولملاوءامكحلاو

.مانصالانونبعينوينيصلاحبصا-َكلفنمو

ةلئاعلاتحبصاىتح،نابايلاىلاءىدابملاهذهتلقتنانيصلانمو

.روطاربمالاةهلآلامظعاو،ةهلآنابايلانفةكلاملا



(ًرسمهلْـصقلا

ةينادلكلاةقايللا

ُتيح،٠ةرواجملالودلانمةدروتسمةنايهنيينادلكلأةنايدتناك

،نانويلاوايقينيْـموسرفلاورصمنيبلاصتالاةسقلحنويتادلكلاناك

نوينادلكلاو،موجنلارئاسوسمشلاةدابعنييرصملانعاوذختادقو

كلْـملاملعىفاوعربدقوَ،قرشلاىفْةيقيقحلاةينثولااوملعيمه

.ةذوعشلاورحسلاو

::نيينادلكلاةهلآ

ربكاو،امنصةرايسلابكاوكلانمدحاولكلنوينادلكلالعج

ةهلَآلامهأمهفرعىفربتعملاوهوسمشلاىلازمريناكىذلاماْـنصالا

:مهتهلآضعبىلاةراشالانكميو،اهمانصاربكاو

.سمشلاهلانومآوالعب-ا

.لامجلاهلاسييزياواتورتشع-٢

رهديعهلماقيو،ءاينلاوبصخلاهلازومتوأسموروه-٣

هيلعميهاربااهمطحىتلاىهةهلآلاهذهو،ماعلكنم(ويلوي)ِزومت

.ةروهشموةفورعماهعمهتصتو،مالسلا

(ةيسوجملا)ةيسرافلاةمايقلا

قولخملاكلذاصوصخو،ةعيبطلاىوقمهرمألواسرفلادبع

هلاوتبثاوءامسلاىفهوأرىتحمهيلعىلجتىذلا(سمشلا)ميظعلا

ربنهناو،ءىشلكبملاعهنا».اولاتم٠،ةيهولالافاصوأنيارثك

(نايحالا-٢/م)
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-٣٤-

،ه'رونبملاعلاىلعقرشيىنارونهنأو،تادوجوملامظعأهناو،ضحم

،ءوضلاوهوقيدصلا-مهوءاكرشلاوناوعألانمريثكهلناكو

تادوجوملانمفالآوسشرعلانولمحينيذلانيبرقملاةكئالملانمةتسو

.ةعيبطلارهاظمىفلثمتتىتلا

((ادزمااىمسيامهدحأنيهلاةدابعىلامهتهابعتروطتمث

ىناثلاهلالاو،ءىشلكبملاعلاريخلاهلاوهو((ادزيروهأ))وأ

ةيسوجمىلاةدابعلاتروطتمثرشلاهلاوهو((ناميرها»ىمسيو

.ةقلطم

ْ.ةيسوجملادئاقع

نيمسقىلاةايحلاكلتىفةرثؤملالماوعلاسرفلا٠وأسموجملامسق

aادزمروهأا)ريخلاهلالزمرمهدنعرونلاْـم.رعشلاوريخلاايه

دوجوببسنأو،رشلاهلا((ناميرهأاارهظمثاليوطانمزسشاع

هتوقرهظتىكلةداضمةوقبلطىذلاوهريخلاهلانارشلاهلا

رونلاةدابعنمةدابعلاتروطتمث،نيبارقلارْـحلاهلالاومدقف

٠رانلاةدابعىلا

ةعنانوعلاةناعنلا

ةيحلاتاغللارئاسىلاةمجرتملادويزهو،ريموهراعشالاءىراقلا

.نيينانويلاةهلآةعيبطباهنمجرخي

:نيينانويلادئاقع

نوبعليونوبرشيونولكأيمهتهلآنأنونمؤينوينانويلاناك

،نوحرفيونوملُاتيو،نوبلغيونوبلفيفكراعملانوضوْـحيو،نوهليو

ضرسعتنملليولاو،نوطقحيفنوحساحتيونوضغابتيونونزحيو

برشيناطارقسىلعمكحكلذلو،ديعشمهبضغنافمهبضفاوأمهل



-٣ه-

دولخوةينادحولارارسأىشماهنال،ةقيقحلابرهجلاديهشتامو،مسا

.ةهلالابارماكهوربتعاو،حور

ْ.مهتفسبالفونانويلاءامكح

اهعدواةصاخةسردممهنملكل،ءامكحنانويلاىفرهظدقو

بهذدقو،نوطالفأو،طارقسو،سمروغاثيفو،سيلاطلاثماةخسلز

اوفلتخامهنكلو،ةقيقحلاعالطتساىفاديعباوأشمةفسالفلاءالؤه

رهجيناداكنممهنمو،ةنهكلامولعبرثأتنممهنمف،براشملاىف

ءامكحلافوخالولروهظلاملاعىلاجورخلاىفحلتتناكىتلاةقيقحلاب

.طارقسريصممهرصمنوكينانم

ةينامورلاةنايتلا

ةنايدلاسرادمنأالا،نامورلاىلاةينايِـبلاةنايدلاتلقتنا

قالخالااوهلأدقنوينانويلاناكناو،قًالخالاىلعتينبةينامورلا

ادهىفتلافت(ةينامورلا)ةنايدلاناالا،لئاضفلاو

،انيعماهلافرعتالةينامورلاةنايدلاتناكدقف،ناشلا

اونقلينامهمهلجناكامناو،ةهلآواهلادوجوبفرتعتملو

مهرافظاةموعنذنملئاضلاوقلاْـحالامهءانبا

ةينانويلاةفسلفلاةديلوةينامورلاةنايحلاةفسلفنا

لاقينانكميو



بنجةف

نمواّـهلالُـصلا

ةيليئارسالاةتايحلا(ا).

نوعرفتيبىفىبرتنأدعبهلسراىذلاىسومهْـتلاىبنوه

لسجمو،هئطونوعرم٠ملظنممهذتنيومهجرخيلليئارساىنبىلا

،نوعرفةأرماهتذخأنُابهاجنْهّـللانكلوميلاىفهتقناهماناهتسش

عاشو،ليئارساىنبهموقنملجرلأراصتناايرصملتتربكنأدعبمث

ةنباجزتونيدمضرانكسوىسومبرهم٠،هلنقنوعرم٠داراوربخلا

ىضقنادعبو،اهتْـحالواهلءاتستساةصقديعبهروفصنببيعش

هرماوهللاهبطاخو،لعتشتةرجشنمرانهلترهظهلهابجرخوالمجا

.رصمضرأنمليئارساىنبجرخيناونوعرفىلابهذينا

ْ.هلالا

،كالمهلرهظرانلاىأرامحنعىسومنااهرافسةاروتلالوقت

ونههللامسانأكالملاهللاقم٠،هللامسانعكالملاىسوملأسو

((ايهآااهئامسأنمو،بوقعيوقحساوليعامساهلا((هوهياا

رهاقلا-هللا)اتافصوىنعمىنعتءامسالاهذهلكو((ميهولو

.((ىفاكلا

.٠رَـشعلااياصولا

هللاهاتآو،هبرةاجانملبهذ،هموتبىسومِجرخنأدعبو

:ىتْاياميفصخلتتو،ةاروتلالواىهو،رشعلاتايلكلا

ةيدوبعلاتيبنمرصمضرانمكجرخاىذلاكهلابرلاانأ-ا

.ىماماىرخاةهلآكلنكيال



-٣٨-

،قوفنمءامسلاىفاممةروصالواتوحنمالاثمتكلعضتال-٢

،ضرالاتحتءاملاىفايمو،تحتنمضرالاممو

رويغهلاكهلابرلاانأىنالنهدبعتالو،نهلدجستالو

عبارلاوثلاثلاليجلاىتحءانبألاىفءابآلابونندقتفا

ىظفاَـحوىبحم,نمفالآلاىلااناسحاعنصاو،ىضغبمنم

-.ىاياصو

قطننمءىربيالبرلانالالطاب،كهلابرلامسابقطنتال-٣

.الطابهمساب

هسغسعقتل-ةحارلاتبسلاىنعمو-ببسلامويركذا-(

هيْـعفتبسلامويامأو،كلمععيمجعنصتولمعتمايأةتس

كنبعوكنباوتنأامالمععنصتال،كهلابرللتبس

.كياوبا.لخادىذلاكليزنو،كتميهبوكتمأو

كيطعيىتحضرالاىلعكمايألوطتىكلكماوكاب١مركأدسه

.ةرربًءانباكهلابرلا

.لتقتالدس٦

.نزتال-٧

.قرستالهس٨

.روزةداهشكبيرقىلعدهشتال-٩

كبيرقةأرماهتشت٦ال،كبيرقتنبهتشتال-ا.

.هرامحالو،هروثالو،هتماالو

:ىسومةعيرش

هدبعالو،

نعةرٍابعىهو«ةاروتلاااىفةيلصالاىسومةعيرشتنوددتو

ليدبتلاوفيرحتلاهلاننياهنمفوبدعبةنهكلاورابحالااهنودرافسأ



-٣٩-

رافس1ىلاةاروتلااومسقمهنكلو،هيتلاءانثاعاضنماهنمو،ريغتلاو

.ءاملعلاورابحالاىلااهوبسنرافسأوهْـللاىلااهوبسنةسمحتم

دِـم
مهآنمءايبنالاصصقوَةقيلخلاىوِـحبو،نيوكتلارفس-١

ةراشاومذاسلاهيلعقحساىةنجلانمهجورخو

.فسويوبوقعيىلا

فسويتومنمءادتباخيراتلاصقيو،جورخلارفس-٢

.ةرّـُـشعلااياصولالوزنورصمنمليئارساىنبجورخىلا

ميدقتنعليصفتهبوىعيرنثتلاماظنلاوهو،نيواللارفس-٣

.ةنهكلامسرونيبارقلاوتاقرحملاوحئابنلا

ةرجسُـنومهباسنأوليئارساىنبددعىوحي،ددعلارفس-٤

ءارحصلانفهيتلاةصقى;وريامك،ةيليئارسالالئابقلا

.داعيملاضرأمثبآومضراىلااولصوناىلا

ربخوَهريخالاىسومتاملكىوحِـيو،ةينقتلارفس-ه

.هتيصووء

هتافو

،مالسلاهيلعىسومىلااهوبسينىتلاةسمخلارافسالاىههذهو

لوالاليئومصو،ثوعاروةاضقلاوعوشيااىهم٠-رافسالاىتابامأ

ريتسُاوايمحنوارزعو،ىناثلاولوالامايالارابخأو،ىناثلاو

ءايمرأوءايعشنُاوداسثنالاديشنوةعماجلاولاثمالاو،ريمازملاوبويأو

ايديبوعسموماعليئويوعشوهولاينادولايقزحو،ءايمرأ،ىثارمو

،((ىخالموايركزوىجحوايفنصوقوقبحوموحانو،اْـحيمونانويو

،ليترتوديشنننيباهلكوارفسنوثالثوةعبرأاهددعورافسألاهذهو

ةعيرشننممهجورخوليئارساىنبلالضخيراتتنيبدقاهلكرافسالاو

هىسوب
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ةيمهيلب».دج

راوطامهبترممث،ليئارساىنبدنعةيحورلاىلعةداملاتبلغت

،اوضرقناىتحهتعيرشننعمهجورخءازجهللاةمقنلاهيفاوضرعت

مهلب،مهنمالصااوسيلمهو،اوفعليئارساىلاأوبسنموقىقبو

اوكرتم٠،ةيفسلفءارآو،ةيمالكاياضقنيحلاحبصأمثاونوهتموت

اوطلتخاو،مهسفناىهتشتامكاهولوأوعورفلاباوكسهتولصألا

اويستكاو،بادآلاومولعلانماريثكاهنعاوذخأوممالانممهرفي

نيينادلكلاونيمارالاةهلآلثمةدحعتمةهلآاوحبعو،ركفتللةديحجاقرط

.توراتشعلاوميلعبلاولعبلالاثمانييباوملأو

مهئاملعومهرابحنيلثممدوهيلاماسقناتاعزنلاهذهىلعبترت

مهومويقيدصلاونوينابرلامهنعلاقينيذلانويسيرفلااههنيمسقىلا

.ىارهلنيمسقلانملكو((ىزاتكشا»مسابنوروهشملا

ذيفنتلاوعئارشلاظفحبنويسيرفلاكسمت:ييخسيرفلاىار

ريسفتىفاوذخاو،ديلاقتلاباوكسمتوذيفنتلانفاوحدشتولوصاللىفرحلا

دوهيلاةيرحنأاودقتعاامك،حلاصلافلسلاذخأمةسحقملابتكلا

.نيحلابالادرتستالمهتمظعنأو،ةعيرشلابكسمتلابالاظفحيالمهنايكو

قلخهللانأنولوقياوناكفمويقيدصلااماو:مييقيفصلاىأر

راظتناتبعلانمناو،هسفنبهسفننوئمشةراداىلوتيلائفكناسنالا

هلكاشملحينابجيو،اراتخمقلخناسنالانانيحىفهللاةدارا

ديلاتتبنوفرتعيالوَ،ةنسبنوكسمتيالوةعيرشنوفرعيالو،هسفنب

ديؤياماهيم٠سيلىسومراثآنانولوقيايك،تاداعوأ

.مهلوقنفةقيقحلانوفانيكلذبو،ةعيرشلاب

كسمتلا

ىلعةداملابلغتوىنيحلافالخلاةجيتننمناكْ.دوملتلا

مسابهومسةاروتلانعفلتخياسدقماباتكدوهيلاثدحتساناحورلا
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هضعبىلعدوهيلاقلطيىلكعومجموهو،رسفملاهانعمودصملتلا

مسارخآلاهضعبىلعاوقلطأو،ماتلاىنعمىطعتو(ااراموجلا»

ةعارزلاىفاسوماقربتعترافسأةتسنمنوكتيوىناثلاىهانثملا»

عمجدقوةراهطلاونيباصقلاوحئايْدلاوةيدلاوجاوزلاودايعالاو

ميلشروبتكاموهوىميلمَـشروالاىمسياههدحأنيلصأنمدوملتلا-

لظو،ىناثلانمموقالوالاو،ىسلبانلاىمسوسلباننفبتكرْـح9او

ماصبحرمكحلواىفوناميلسدهعرخآىتحايْـمخوافيفخفالخلا

ناميلسنبا

.ليئارساو

اذوهيايهنيتكلممىلادوهيلامسقناوفالخلامدتحا

:ناتلوتلا

اْدوهيىطبسنمةفلؤملاىهواذوهيةلودىلاناتلودلامسقنت

طايسأىقابنمفلَّاتتىتلايهوليئارساةلوهةيناثلاو،نيماينبو

تضقىتحنالتاقتتونارم٠انتتناتلودلاتلظو،ةرشعلاليئارساىنب

.(ا)ةنسةئامسهخىلاوحاهدعبتشاعوليئارساةلودىلعاْدوهيةلود

ْ.ةيهقفلادوهيلاماسقا

مويقيصلاونويسيرفلاامهونيمسقىلادوهيلامسقناامكو

ِ،مييتيدصلابتيمسقرفلاضعبف،ةيمستلاِلِـصاِىلاعوجرلانمدبالن

ةترفلاهذهنمو،مهاوهبسحاهىسيعو+صوصنلابمهكسمتلكلذلو

.مويقيدصلاونوپرماسلالسانت

نظياملخياشملاديلاقتاهدقتح،ىلاتفاضأةيناثلاةقرفلاو

لسسانتاهنمو،ءايقتالاىأ((ميوساْـحااىمستو،ةسادقنممهيف

.نوينيسألاونويسيرْـعلا

مهنملازيالو،ةددعتمقرفوىتشفئاوطىلادوهيلامسقنامث

نومسقنيو،دوهيلانممظعألاداوسلانونوكيو،نوينايرلااذهانرصعىف

نوينابرلاو((نويبوروالااا((ميزانكسالاااواابرعليدورفاسلاىلا

.هبىحومدوملتلانارابتعاباعمدوملتلاوةاروتلانوسدقي

.((ةسدقملابتكلانمدوهيلااافلؤملاباتكرظنا(ا)
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نودسمينووءارقلاو((نيئارقلاا)ةقرفىلاحلاانرصعىفدجويامك

اهنورسفيو،ةاروتلاريغنوسحقيالمهو،مهدقتعينفنيلاض٠نيينابرلا

انىدوهيلكماماحوتفمداهتجالابابو،ةيلعفلاةلهالاىلعنيدمتعم

نيركفملاءارآنمةعومجمهنأليبسىلعالادوملتلابنوؤارقلانمؤيالو

-.اهلكلاوحالاىفال،لاوحالاضعبىفاهبسمانتئالا.بجي.ىتادقلا

نعاوجرخوليبسلاءاوساولضدوهيلانألوقننأنكمياذكهو

اوماقُام٠،ىرخافادهأاهنعمهتبذجىتلامهفادهأنعاوفرحناوةداجلا

نيبارقلااومدقو،اهبابراالكايهلاةينثولابوعشلاوممالاميقتامكلكايهلا

ديحوتلابفافسالاىفاودازمث،نثولادابعاهمدقيناكامكحئابذلاو

لاعبلااودبعو((نيفارطلااااهومسومهتويبىفناثوالااولعجىتح

.ناميلسلكيهىفاهوعضووهريغو

دروىذلا،ديدُـستباذعىدينيبريذنلاميزهوفيوختلاعمو

ةدابعىلامهنوهجويامئاداوناكنيذلانيبقاعتملامهئايبنأناسلىلع

لاوقأو،بوضغلارابجلامقتنملاىوقلاهنأو،دونجلابردحاولاهلالا

هيزنتلاوديحوتلاةديقعاهيلاتراصىتلالاحلاانلروصتمهئايبنأ

.ايننلاىلعصرحلاوعفانملابمهبولقتألتماموقىلاتراصاماذا

هللانوحبعيالو،ههجولاصلاخهْـتل،اناوضرنوقبيالاوحبصادقْـم

ةداملاالامهلوقعوأمهسوفنىفدجويالهننيدلاهلنيصلخم

.اهنمعرفتيامو

تمسرتاعيرشتنعةرابعدوهيلافرعىفةعيرشلاونيدلا

،ممالاوسانلانممهريغلاومااولحتسنينااهبنكميىتلاتالماعملل

تادنسلاغيصوتالماعملاةعيرشنمروصاضيأىهةدابعلاىفسوقطو

لالحتساوبوعشلادابمتساوتامرحلاكاهتناوتابلاطملاونويدلاو

،ءادتعاللامادوهيلاةدابعنألاقينانكمياهتلهجىفو،تامرحملا

اوفرححنادقمهدجتكلذبو،بهنلاوبلسلاقيرطنعقزرلاةدايزوا

.نيينيدالاوحبصامهنامهيفلوقلارخآو،مهنيننع



وب

نااتللُـصفلا

((ةيحيسملااا(٢)

ا(ىناجولاوهطلانيح»

،براغلاىلعلبحلادوهيللتكرتدقةيدوهيلاتانايدلاتناكامل

بطاخينيدنمدبالناك،مهبولقتريغومهلوقعىلعتايداملاتبلغتو

،سفنلاىلاللسيتيوحورلاىجانيوَ،نادجولاعمىجْاعتيورجضلا

،ةواشغنماهبملأامليزيوفيزنماهيلعناراموحميواهرهطيف

،ةرورضلااهبتحوأتارذسشالاةداملانمةيلاخةيحيسملاتناك.اذل

تامسجملاىنغتالثيح،ءامسلاىلارظنلاتفلاههيجوتلجناكدقف

هاجتالاىفقلطملاىدبألالامكلاكلذىفلمُاتلابةطبغلانعةسوسحملا

ةداعسلاهاجتالااذهىفسفنلادجتثيح،ىلاعتوهناحبسهللاىلا

،لبقعسسملاىلعقلقلااهبيعيوأللملااهبوشيالىتلاةحارلاوىربكلا

.ىضماموتآوهامبنباميالأنوكيلب

هترطم٠بسحةيادهلاقرطناسنالابلطيناايعيبطناكاذهبو

نجلاتقلْـحامو»ْ.ءامسلاءادنلعمتسيواهيلعرطفىتلا،هتقلخو

اهبكرشيالهللارصجولةصلاخةدابعلاكلتلعجتو((نوثبعيلالاسنالاو

محخينالجرلزوجيالاامالسلاهيلعحيسملالوم٠بسحكلفو،لام

وعدتالةيحيسملاتناكاذلو((لاملامدخيواهللامدخينأامانيحيس

ىلعهناحبسهللاتروصلب،بسحفكرشلانعهيزنتلاوديحوتلاىلا

بلقنمىشالتيفىحلكنادجوهيلاهجتيىذلاىهس؟ااقوشعملاهنا

رماعىلا.هبلقلحبتيو،ةسينثورئاعشوسوقطنمهبْرمعامناسنالا



-

بلتلاكيرحتىلعرداقلاوهوهاوسدبعيالىذلاهْـتلابحب

.ءاشيفيكهكرحينمحرلاعباصأنمنيعبصأنيب

بلقلام٠،

،مالسلاهيلعحيسملاديسلااهبءاجىتلاصوصنلاىهةيحيسملاو

:ميركلانآصصقلاىفهناسلىلعءاجامنعاهنومضمجرنيالو

هترميسوقراوفلانمهمالكبقحلاامال((مكيروىبرهللااودبعانأ»

،بلقلاباطخوحورلانيدىهةيحيسملانوكتكلذبو،ليوأتلانم

تعاج،ةيلودلاوةيميلقالاقراوفلانعرظنلافرصب،سحلاءادنو

نيرلادلوتىتلاةداملاوميسجتلاقئالعنموسوقطلاومسارملانمةيلاخ

.((بولقلاىلع

كرشلانعهثلاهيزنتوديحوتىلامالسلاهيلعحيسملااعدْ.هلالا

اربتدقو،لسرلاوءايبنألانمهناوخاىقابلثآكلذىفهلثمةكراشملاوا

مهلتلقام»هيرلهلوسقناكو،هْـللانباواْهللاهناهنعاولاقنيْـتلانم

ناو،عازنللمساحريخ((مكبروىبرهللااونبعاناهبىنترمأامالا

ضعبىفازاجمتيروىتلاةوبنلاةملكنبنونْـحتينوقنشتملاناك

ىلازمرتتناكةملكلانأثيحاوُاطخأدقف،هلل،انباهناىلعفقاوملا

،هلل،اءانبامهنامهبرةينادحوباونمآنيذلانيصلخملاهللادابععيمج

:اذكهاولصتنابجيمهللئاقلاحيسملارمأىفءاجامبسحكلذو

ءامسلانفامككتئيشمنكتلو،كمساسحقتيلتاومسلانفىذلاانابا»

فقيناعيطتسيماقملااذهىفو...انبونذانلرفْـعا،ضرالاىلعكلنك

سموعتلاهبرىأءامسلاىفىذلاهاباىجانيونمؤمىحيسملك

بوتلالباقبنخلارفاْـعااءامسلاوضرالاىفهتئيشملذفنلاوهمسا

.«باقعلاديدش

،هلاهناامامويعديملوااهلانكيملحيسملانأايلجانلحضتيو

مطمملااهياىسيرفلالانفامدنع،نييسيرفلادحالهتشقانمنبكلْدو
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هسفنتقولاىفو،ركنتسيهبشيهيلاحيسملارادتساانهو،((حلاصلا

«هلاالااحلامدحأسيلواحلاصىنوعدتفيكاا:دشرمملعم

عمسهنالحيسملاِجرحتسيءاجىسيرفلانامهفتةطتنلاهذهنمو

حيسملاىلعهدرناكف،هللاهناحيسملانعنولوقينينلاهذيمالتنم

((هللاالااحلاصدحأىيلملعمايمعهنطبپاملارهظممالسلاهيلع

كناهللام٠نيحىسيرفلامالكىلعحيسملانيمأتبةشقانملاتهتناو

تاومسلاتوكلمنعاديعبتسل

هبرشبنيحلاىفةديتعلانا:ةقحلاةيحيسملاةديقعلا

:انحويليجناىفءاجاميفحوضولالكةحضاوىلجتتحيسملاديسلا

ملعتةيحيسملااهبتعاجىتلاةبتعلاديكأتو((طقدحأهري٠ملهللااا

ادحأهبربكرشي٠وانمؤيملنمو.ىحوهفهبربنمؤينمنأنينمؤملا

هنذاتسيءاجىذلانمؤمللمالسلاهيلعحيسملالوقل،تيموهف

،«مهاتومنونفديىتوملاعداا:ناميالاريغىلعتامىذلاهيبانننىف

هنأرابتعاىلعطيسبرعقبالاانزودسجللميقيالحيسملاناكدقو

نيذلانماوفاختالمهلالئاتهذيمالتملعيناكدتم٠،حورلاءاعو

حورلانولتقينيذلانماوفاختناىرسحلالب،دسجلانولتقي

َهصْـحآلالضفيو،توحاموايتدلاناشنمللقيهميلافنىفناكو

ملاملاحبرولناسنالاعفتنياذالوقيثيحىقبأوريخىهىتلا

هسفنرسخوهلك

حيسملا.دعبةيجسملا(ب)

ىلاوحبمالسلاهيلعحيسملاةافودعب:ةيحيسملافارحنا

ااصقرةعبرالاليجانألالواةباتكخيراتوهو،ةنسنيعبس

ةبصخشتفالْـحلاروحمناكو،ضعبلااهضعبفلاخءارآ،ةدمتقثبنا



-

رحسلاوىحورلاومسلانمةيصخشلاكلتلوحامومالسلاهيلعحيسملا

.رهابلاىتوكلملارونلاوْداخألأىهلالأىوامسلا

اننيتئيشمبةدحاوةعيبطسماسأىلعحيسملاةيصخشسشقانيىارف

َهيشمبةدحاوةعيبطحيسملانأىلعةيصخشلاكلتسثقانيىأرو

،ناتئيشموناتعيبطاهنأىلعحيسملاةيصخشسثقانيثلاثىأرو،ةدحاو

،ءارآلاةنيابتمفئاوطةيحيسملاملاعىفترهظةنيابتملاءارآلاكلتنم

.ذنمِالِـثلاءارآلانمىأربتنمَاةفئاطلك

ةفئاطمهنملكداتهةنهكلانمةثالثاهتدايقمعزتةثالثلافئاوطلاو

،ِنيِوِـيسِـسبِويرِآلاي٠هتفئاطتيمسو،ىِـسومحرآةنهكلاِلِوأفهياربتنمآ

وهوِثلِاتل-او،نييروِـطسنلابهتفئاطتيمسوروطسنوهىناثلاو

كلتنكلو،نييبوقمِـيلِاوأْةبِـمِاعيلاِـبهعابتاىمسوىقاحسالاًبَوَـقعي

ةثلاثلاةفئاطلاضارقنالانيتفئاطدعباميفتحبصاةثالثلافئاوطلا

كيلوثاكلاوىسكذوثرالاىتفئالمامهناتنينجلانيتفئاطلاىفاهنابوذو

...--

كلذىفرهظيملهناةبجاوةراشاو،٢رضاحلاانتقوىفنالازيال.نيذللا

ماعنفالااورهظيملتناتستوربلانأثيح،تناتستوربلانيحلا

فالخلاناكدتو٨«رثولنترام»نيجتحملاميعزديىلعةيناليماه٢٩

٠ىفئِاط.ِفِالخىلادعباميفلوحتمثىأرلانفافالخرمالاءىدابنف

اهربدتىتلاةديكملالئابحبصنىلافولأملالمِـجِـلادوححىدعتتيقم

ديزنىتحىتأياميم٠ةفلتخملاءاراليصفتنكميوِىرْـحاللةفئاطلك

:احوضوءىراقلا

:فثاخلابابسا

قولخمهنا٠لوقيثيححيسملاتوهالبسنويرآفرتعيال-ا

ةونبلاناو،رهوجلاىفبالاىواسيالهنام٠كلذبوبالانمادولومسيل

.قطنملاولتعلافلاخياذهنالا،هلاللهتونببسنتناحصيالفةيزاجم



-

نامونقالاو،نامونقأهلهْـتلانباحيسملاناْ.روطسنلوقيو-٢

،ىرشبرخآلاوىهلانيمونقالادحانأو،قثبنملارونلانعةرابعايه

.ميرمنباىناثلاوهْـتلانبالوالابوهف

حيسملاناةبقاعيلانمهعابتأهعموىقاحسالابوقعيلوقيو-٣

ةنيشملاوةعيبطلانملكو،َهدحاوةئيشموةدحاوةعيبطودحاومونقأ

.ضرألاوتاومسلاقلاخلكلاطباضبالاهللاوهم٠كلذلو،ىهلا

،ةيبزحلاهبشيلتكتيفةيبهذملاتام٠الْـحلاتأشنانهنمو

ةماقاىفقرطلاتددعتو،مظنلاتفلتخاو،دئاقعلاكلذنعتعرفتو

ىارلاىفضعبلاىلافتو،زومرلاوسوقطلاترثكو(ةينيدلارئاعشلا

لهاسعتو،ةينيدلارئاعشلاةماقاىفقبرطلاتتدعتو،بصعتلاةجرحل

ملاعلايفةيحيسملاتمستنامئرطابتالاةرثكىفةبغرهميلاعتىفضيلا

عرفتمثىربكفئاوطةثالثىلامثنيتريبكنلوتفئاطىلاةيبرغوةيقرش

اومسقناو،ملاعلانفنورشتنيةفئاطنيعبسىلاوحفئاوطلانم

تلصأتةيكيلوثاكلاو،ةزيكريقرشلانماهلتذختاةيسكذوثرالاام٠هدوحح
-۔٠ض

ةراشالاانهلْـمغأالىناو،ةيتناتستوربلاتجرخثيح،برْـعلاىف

ةفئاطنيعبسلابترثأتساىلبقلاهجولانفاصوصخورصمنأىلا

.ىربكلافئاوطلانعتعرْـمتىتلا

:فئاوطلافيرمت

اهانعمو-ةيسكذوثرالا-١

.ةمسدقلا

ةسيكلاميقتسملاطارصلا

.نوقشنملااهانعمو-ةيكيلوثاكلا-٢

عرفتو،ىسئانكلاماظنلادجوَ،ىفئاطلاماظنلااذهرثانمو

ْ.ىهةثالثلامظنلاو،٠ةينيحلارئاعشلاةيماتنفمظنثالثىلْا
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ةبترلاىفهيليىذلاكريرطبلانمأدبيو،سموريلكألاماظن-١

،ةصمامقلابنومسيوً،زايتمالاباحصاسموسقلا،ةفقاسالامث،ةنراطملا

.طقفةسواسقلامسامهيلعقلطيو،ةطيسبلاةبترملاىوذسموسقلاو

لاجمالةصاخطورشبتارملاهذهنمةبترملكىفكرتشيو

لوحرودياملكىفةملكلاوىارلاباحصااعيمجءالؤهو،اهليصفتل

.ةيسكذوثرالاةفئاطلاىهكلتو،ةسينكلا

مهو،ةلداركلاوابابلاهسأريكلذو،ىوبابلاماظنلا-٢

عمجملامهنمنوَـكتيثيح،ةسينكلاميظنتىفرخالاولوالاقحلاباحصا

،ةيهلاتاداراىه،ةيماسةيوبابتاداراردصيىذلاىسئانكلا

لبقتالتادارالاكلتو،ضرالاىلعربكألاحيسملاذيملتوهابابلانال

.ةشقانملاوالدجلا

تناتستوربلاهذختاىذلاماظنلااذهوَ،ىطارقميحماظن-٣

نواعتي،اينواعتوايتاذلقتسملاىرئاعشلاماظنلابىمسيو،دعباهيف

.طقفظعولاوةدايقلاىلعهؤاضعا

'.نييحيسملادئاقع

راهزالاناتسبااهطوطخمىفىصقرملاسليفواثنارطملالوقي

ةلسنيعبسىلاوحبحِـيسملاةافودعبهنا(ا)((راعشلاريسفتىف

،ىارلاىففالخلاهممادب،هليجناةباتكىفلوسرلاصقرمأدبامدنع

عمتجاامدنع،ةيناليم٣٢هةنسهَدشاغلبىتحام٠الخلاروطتمث

عيمجلاقفتاو،بًرْـعلاوقرشلاىفةيحيسملافئاوطعيمجمضعمجم

نما،٢.مقرتحتقرحملاريحلاةبتكمبظوفحمطوطخملااذه(ا)

ةفيحصلكوةيطبقلاةغللاببوتكمو،نيحينتملانييصترملاءاب؟اتافلؤم

.فلؤملاطخبةجرادلاةيبرعلاةغلقباهتمجرتةفيحصاهمامأ
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نمةيحيسمللةيسيئرلاطوطخلاىلعةشتانملاوةسرادملادعب

:ةيتآلاءىدابملاىلعاوقفتاو،ةسدقملابتكلاودئاقعلا

ةيحان

ثولاثلابفارتعالا-

.ةبحعسملل

اراعّـُـشسمدقلاحورلاونبالاوبألا

نأبلكلانمؤي-٢

.ةثورمملا

مدآةئيطخنمملاعلاصيلختلءاجحيسملا

مسجلانمربكءزجرمغوأءاملاسنربءاوسةيحوهعملا-٣

ناكرانمنكر،ءاملاكلفىلعنهاكلاةالسمدعبهيف

ديىلعحيسملاديعتىلاةبسنكلذو،ةيساسالاةيحيسملا

ةعيرشلارحبىف((مالسلاهيلعىيحياانادهعملاانحوي

.«ندرالارهناا

برمشو،حيسملادسجلزمرنيبارقلالكأىهو،ةلوانملا-(

ةبشخىلعكوفسملاحيسملامهىلاةراشاةقتعملارمخلا

.حيسملاديسلابلصبنيعمتجملانمفارتعاكلذو،بيلصلا

اهمضيىتلاةسدقملابتكلابفارتعالاىلعنوعمتجملاعمجأامك

تالاسرلاوىأرلاهيلعرقتسااموثيدحلاوميحقلاهيدهعبسدقملابتاكلا

:ةيتآلابتكلااهتلمجىفو،اهبفرتعملا

نمضنم،ةاروتلاىأ،ميدقلادهعلااادوهيلارافسا

تنعسمدقملاباكلافصنربتعتوامهبفرتعملابتكلا

.نييحيسملا

ىتمىهو،ةعبرالاليجانالامضيو،ديشجلادهَـعلا-٢

حيسعملاخيراتنعةرابعىهو،انحوي-اقول-صقرم-

.هتازجعمو

لوهجمىوحتذبنىهو،لسرلالامعأ-٣

.ةوعدلاو-رشبتلاحيسملا

ذيمالت»لسرلا

حيسِـسملاذيمالتاهاقلأتاظعوبطخنعةرابعلئاسرل

(نايحالا-(م)
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لئاسرلاكلتربتعتو،ةيحيسمللاهلهأنيعادةفلتخملاممالاىف

.توهاللاملعساسأ

ىوحتىتلاهايؤرنعةرابعwىهو،ىتوهاللاانحويايؤر-ه

.هتاؤبنت

قباطيىأرباوعاجدقفمهيلاةراشالاقلبسنيخلاتناتستوربلاامأ

ةيوقتماقدقو،نايواستيالنيرهوجلانالوقيىذلاىسويرآىأر

بكلاهيوحتامبديقتلابوجوىلاةياعدلاساساىلعتناتستوربلا

١ه٢٩ماعىلاتناتستوربلامايتتقوعجريو،ةيسيئرلاةيوامسلا

ءىدابملاباومتهادقو،ةيوبابلاةدارالارماواذيفنتهيفاوضفرىذلا

،سموقطلادرسجمىفسيلنيدلاناْ.نيلئاقةيحيسملانمةيقالخالا

.ةيقيقحلاىحيسملانيحلاة.رمثىهىتلاقالخالاىفوهامناو

اوناكناوَ،فارتعالابالوةلوانملابالوةيهومعملابالاوفرتعيملو

ديسلانأفئاوطلاعيمجفرتعيامك،حيسملاديسلابلصبنوفرتعي

ماتخووعديءاجمث،ءارذعلاميرمنطبىفدسجتوسعنأتحيسملا

كوفسعملاهمدصلخيلبيلصلاةبشخىلعبلصهناةوعدلا

.مالسلاهيلعمدآةئيطخنم

ملاعلا

اهلوصةيحيسملانأنيفرتحم.عوضوملااذهمتخننأنكميو

ىلاعتهثلالوقيامكهْـتلادنعنبِحيسملاهبءاجىواهسىحورنيد

هتملكوهتلالوسرميرمنباىسيعحيسملااهناااميركلانآرتلاىف

اوناكناكمونامزلكىفةنهكلانكلو«هنمحوروميرمىلااهاقلا

نيبتلاهنعانفشكولىتلارارمألاكلت،مهسفنالرارسالانوركتحي

رارسأىفلوخدلانمىنعنميلهناو،هنعنوديحيوقحلانوفرعيمهنأ

حصفنىذلاتقولاىتْايولوزتفوسستارابتعالانمديدعسئانكلا

.ءىشلكنعهيف
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،رارسألانمريثكباوظفتحادتتونهكلالاجرنأبانلوقلدوعنو

نمةنهكلاعيمجاهيلعىرجةنسهذهو،بعشللزومرلااوحاباو

.ةقباسلالوصفلاىفكلفانلصم٠دقوةيحيسملالبق

ىلالوقلاهجوامدنعةنهكلاءالؤهىلاحيسملاديسلاراشادقو

تحتحابصملااوعضتال:مهلالئاقدوهيلانمنييقويصلاونييسيرغلا

ىنعامك،سوقطلاوزومرلالايكملابحيسملاىنعدقو.((لايكملا

.سبوقطلاوزومرلاتحتةروتسملاقئاقحلاحابصملاب





ى.ّرعاشلا«رُـصقلا

متاسالا

ءِىدابملاُّكلذك،هتيمهأىدمهيلعساقيساسأهلءىشلكناكامل

سسالاكلتةميقنعرظنلافرصبسسأىلعتعضودقفتناكامهم

ىعضاولناكو،ناكرالاَهراهنموأدعاوقلاةتباثتناكءارس

نيذختمسسالاكلتىلعتينبفادهأنيناوقلاومظنلاوءىدابملا

.فادهألاكلتىلامهليصوتلتايناكماواياطملئاسولا

نك

سننالاونجلاتقلخامواا:ساسأىلعناسنالاقلخناكاملو

دئاقعلاتناك،«نومعطينأديرااموقزرنممهنمديراامنوحبعيلالأ

دحاوساسأىلعتينبدعاوقوناكراوسسأىلعموقتةيمالسالا

ىتلاةضيرعلاطوطخلاعبنمىهسيمخلازئاكرلاتناكو،ديحوتلاوه

كلد٠اهيلعهللارطم٠ىتلاةرطفلاوقفتتاسوردءىشانلاميلعتبتادب

.ءىشافلأ

ةباتكلاأدبأناترثآدقو،رحبتلاىفقالطنالاةيادبنوكتانهنمو

،ناكراللزجومحرشبال.اىتأتينلكلذو،ةرطفلاءىشانأدبيثيحنم

ريصمللةئيهتوقالطناللةيادبوقيرطللاحتفحرشلااذهنوكيىكلكلذو

فدهاهتيدأتىفو،ةياغاهئادأىفسيمخلامالسالادعاوقتناكاملوَدَ.

ىدؤملانوكينااهنمفدهلاوْهتلاىلالوصولااهنمةياْـملاف،اهيدؤينمل

ةديقعىفءدبلانمدبالناكف،هبراسضرلازئاحادبعتماعيطمادبع

.ىمسالافدهلاوهاذهو،ةيبوبرلاوةيهولالاىفثحبينامالسالا
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٠.دلا

ملعدقف،ةيهلالاةينادحولاةلأسمىفكشوأبيرنمةبئاشنآرقلاعديمل

،كرشلاوددعتلاتارايتىلعىضقىذلا.صلاخلاديحوتلانيملسملا

ءىَـشهلثيكسيلهناو،هتينادحووهتردقىلعتلحتافصهللركْدلب

ةدلاووادلاولادولومالودلولادلاوهللاانكيمل،ءامسلاىفالوضرالاىف

ىفاموتاومسلاىفامهلىنْـعلاوههناحبسادلوهْـللااذختااولاقاا

.٦٨ةيآسنويةروس((ضرالا

الاضرالاوتاومسلاىفنملكنا،ادلوذختينانمحرللىفبنيامو)

٩(،٩٣ةيآميرمةروس(ادعمهدعومهاصحأدقل،ادبعنمحرلاىتآ

(دحااوفكنكيملو،دلويملودليمل،ديصلاهللا،دحأهللاوهلق)

.صالْـحألاةروس

هلاسانلاكلمسانلابر،نيملاعلابر،ىلزأىدمصدحاو

ىفةداعسلامهلتبتكنملختي،ةرففملابر،تيبلابر،قلْـملابرسبانلا

ىحلاهللانيدباونمآواوكسيتواوطخداماذاو،اجاوفأهللانيم

عوجنممهمعطأف،اباوتناكهناهورففتساومهبردهحباوحبسمويقلا

مهدنعخسرو،ةحيحصلاةديقعلامهيفتدلوتو،فوخنممهنمآو

ْ.ةلاناناميالا

(رودصلاىفختامونيعألاةنئاخملعي)

(روصلاتأُدبميلع)

(نيلفاْـعقلخلانعانكامو)

(املعءىشلكانبرعسو)

ْ.هتافصنمو

١٩ةيآرم٠اغةروس

٣٨ةيآرطام٠ةروس

١٧ةيآنينمؤملاةروس

٨٩ةيآفارعألاْةروس

ميلعءىشلكبوهونطابلاورهاظلاوصَـح9اولوالاوه)

٣ةيآدسحلاة،وس

(توميالىذلاىحلا)

(تيميوىيحيى٠ذلاوهو)

(ههجوالاكلاهءىَـشلك)

ه٨ةيآناقرْـملاةروسس

٨.ةيآنينمؤملاةروس

٨٨ةيآصصقلاةروس
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(ةرذلاقتبهنعبزعيال)

(مپلعليلخلكبوهو)

(رمالاوقلخلاهلالا)

٣ةيآأبسةروس

٧٩ةيآسعيةروس

ه٤ةيآفارعألاةروس

نمؤينانكميالهناف،لجوزعهللاتافصنفملسملاداقتعاعمو

ديعتلاهبشيديعتتافصلاكلتنا،ركفتلادرجمهيلابرستيوأادبا

عوساتلاوأىنيصلاثولاثلاوأىْدوبلاثولاثلاواىمهربلاتمولاثلاىف

كانه:لوقيىذلاىئانثلاوأىحيسملاثولاثلاواميمقلاىرصملا

امهدحانيهلاكانهنانولئاقلالوقيامكوأ،رونللهلاوأمالظللهلا

تافصلاكلتنأامزاجاناميانونمؤيامنا،رشلابررخَالااوريخلاهلا

.هلالاقلخىفزوجتالىتلاصئاقنلانعديعبدحاوبرل

ناتافصلانأنونيؤيىرخاوةفئاط٠نيبقپرفالاعيمجنوملسملاو

قازرلاميلعلاريبخلا،ءىشلكىلعرداقلاهنأىلعِلنتامناتلد

َسنرعلاوذدودولا،ديريامللاعفلاةينادحولابدرفنملا،نيتملاةوقلاوذ

توملاوةايحلاوقلخلاهتردقنم،هزنملالماكلاميحرلانمحرلا،ديجملا

.ليثمالوهلكيرشمال،ةيادهلاوةرففملاوحنملاوءاطعلاوةدارالاو

ةلاهجلاوكرَـشلارصانعنمةيرشبلامالسالالشتنادئاقعلاكلتبو

حسفأو،ةبئاشهبسنثتالناميانعةديقملاةيرحهيقنتعملكرتثيح

لكنمةديقعلاتصلختكلذبو،علطتلاولمأتلاوريكفتلللاجملامهمامأ

.ةآرملاكةيقنةيفاصتحبصُافةبئاش

مالسالاناكرأتناك،داقتعالااذهوةديقعلاكلتساسأىلعو

نكمتىتلاةضيرعلاطوطخلاةمسار،ديحوتلاىلاةفداهسيمخلا

اينثلابلاطممهيديانيبنيعماجةايحلاىفمهقيرطقسنتنمنيملسملا

هيلافتهامىلعلديزجومحرمنثىفسمخلاناكرالاكيلاوَ،ةرَـح9او

'.هدئاقعىفانونكممالسالا

."ناتهاهشلا

٠ْهداهسشامهالوأ،ارسوارهج،انطابوارهاظةديقعلابلايه

نمفارتعاودودحريغبةقلطملاةينادحولابةداهش،هللاالاهلاالنا
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ركعلارايارسانيماسوساكاهنب
مزجيقحاصناميانعجرختَهداهشم،نوكرشيامعىلاعتوهناحبس٩ُّا

قلزنيالىتحهلالاهنكىفدمعتلاليباقعىلعىضقيايقيقحواماتامزج

لكدعبومالسالالبقهريغهيْـمعقواملاطىذلاميسجتلاىلادبعلا

.رشبلاةرطخىلعةداقلاوةنهكلابلغتببسبديحوتللةوعد

هنأبافارتعاْهّـللاديحوتنمهتوحامبناجبتوحةداهشلاهذهو

،قولخمىلع٠قولخملءايربكالوناسنالاهيخاىلعناسنالةمظعال

:ىسحقثيدحىفهناحبسلاقثيح،هبرنعىبنلاهاوراملاقيبطت

،ا(ىلاباالوهترهقامهيفىنعزاننم،ىرازاءايربكلاو٠ىئأدرةمظعلااا

ةيساوسمهيرمامأَهلل.ادابعلكلاامنا،دبعىلعابعللضفالو

ىدموةصلاخلاهتدابعىفىلجتتناسنالاةمظعناو،طشملانانساْـك

ىفهللااهركذلاثماناسنالاىنبنمءامظعلاءالؤهلو،هبرلهتعاط

مهنامهقحىفدرودقف،ةمظعلاتاطصمهايااحنامميركلانآرقلا

تاومسلانګلخىفنوركفتيومهبونجىلعوادوعتوامايقهْـتلانوركذي

كناحبستوربجلاوةزعلابحاصنيجانمهللااىلانيهجتمضرألاو

اورموفللاباورماذانيفلابابلالااولوأكئلوا-.((الطاباذهتقلْـحام

ادجسمهبرلنوتيبي،امالساولاقنولهاجلامهبطاْـحاذاو،امارك

،ادشرمهنامياىفأورحتومهبرباونمآ،امايقو

.ميركقزروةرفغمومهيردنعتاجرتمهل،اقح

نونمؤملامهكئلوا

رادقمبمهنمفارتعاو،هللالوسرادمحمنأبةيناثلاةداهشلااما

نفابرونلاىلاتاملظلانممهجرخأم٠ةفاكسانللهللاةثعبىذلاىبنلا

ضرَالاوتاومسلاكلمهلىذلاديمحلازيزعلاطارصىلامهادهو،مهبر

تانبلادآووءاْـسلاراجتو،مانصالادابعداشتدقف،امهنيبامو

نطاومىلالبهوىزعلاوتاللدجسلاوتاعزانملاوبورحلانفرتحمو

كلذبو،ةميركلاةيناسنالابتارمىلامهلصواوةحيحصلاةدابعلا



-

مهنيعاودعتالههجونوديريىشعلاوةادفلابمهبرلنيعاداوحبصا

،ةلفغىفمهبولقتناكنادعب،ايندلاةايحلاةنيزنوديريهللارمانع

.اطرف۔مهرماناكم٠مهاوهلاعبتاوناكو

هيلعدمحمةوبنبنينمؤملاىسنيالفارتعالااذهوةداهشلاهذهو

بجتالفهتعاطتبجونالوسرلاكلذنأ،مالسلاوةالصلا

ىرجتامك،توملاوةايحلاةنسهيلعىرجترشبادمحمنأو،هتدابع

لوقماقملااذهىفهبلحتسيولاقيامريخنأو،ناسناىأىلع

،مالسلاوةالصلاهيلعدمحمبنمآنملواوهو،قيدصلاركبىبا

ةالصىبنلاتومربخمهعامسدنعمهعلهىفمهوسانلابطاخدقف

نمو،توميالىحهْـتلام٠هللادبعينمسانلااهيا»:هيلعهمالسسوْهللا

تامدقاديحمفادمحمدبعي

ىبنهنأىدعتتالمالسلاوةالصلاهيلعدمحململسملاةداهُـشلكو

ةلاسرلاغلبم٠هللانمالسرمىبنلاكلذنوكيناودعتالولوسرو

اهليلءاضيبلاةجحلاىلعنيملسملا٠كرتوةنامالاىدًام٠هبرنمانهتؤمو

لوقنآرقلاىفدرودقو،هيبنلهلل.اىحوىلعءانبكلذو،اهراهنك

.ىبنلاكلذارمآهللا

.١.اةيفهكلاةروس(...ىلاىحويمكلثمرشباناامنالق)

(غالبلاالاكيلعناَ،اظيفحمهيلعكانلسراامفاوْـصرعأناف)

(٩ةيآىروشلاةروس

لمحامهيلعامنافاولوتنام٠لوسرلااوعيطاوهللااوعيطالق)

لوسرلاىلعامواويتهتهوعيطتناو،متلمحاممكيلعو

ن{ةيآرونلاةروس(نيبملا

(نةيآقةروس(رابجبمهيلعتناامو)

٢٣ةيآ.ةيشافلاةروس(رطيصمبمهيلعتسل)

أبسةروس(اريذنواريشبسبانللةفاكالاكانلسراامو)

غالبلا

٢٨ةيآ

تاومسلاكلمهلىذلااعيمجمكيلاْهتلالوسرىنا٠سانلااهيأايلق)

١ن٨ةيآفارعالاةروس.(ضرالاو
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ىلعضرم٠امنا،هدحودمحمةوبنبنمؤيملسملانامعقتامىنعمسيلو

موينملسرلاوءايبنالاعيمجوتالاسرلاعيمجبنمؤينأملسملا

،مالسلاوةالصلاهيلعادمحِـمهللاثعبنأمويىلامدآهل(اقلخنأ

هنيدناوَ،.هتقبسىتلاتالاسرلاعيمجبناميالامتختدمحمةلاسرو

.تالاسرلاكلتلاممتمناك

هللابنمَالكنونمؤملاوهبرنمهيلالزنأامبلوسرلانمآ»

انعمساولاقو،هلسرنمدحأنيبقرفنال،هلسروهبتكوهتكئالمو

.٢٨هةيَاةرقبلاةروس((ريصملاكيلاوانبركنارفغانعطأو

ليعامساوميهارباىلالزنااموانيلالزنااموهللابانمآاولوتا)

نويبنلاىتوأاموىسيعوىسوم.ىتوأاموطابسالاوبوقعيوقحساو

.١٣٦ةيآةرقبلاةروس((نوملسمهلنحومهنمدحانيبقرفنالمهيرنم

،ةيلزالاوةيدمصلاوةينادحولابادرفنمهْـتلانأنيتداهشلاةصالخو

اهلانكيملادمحمنأو،دحأاوفكهلنكيمللب،ىئانثالوىثالثالف

الوسسروايبنلب،ةعستوأةثالثميناقانمامونقاواَ،ْهتلانباوا

ةمهتمهتلاسرناو،راهقلادحاولاهللااةدابعىلامهوعديهموقىلا

لسرلادعبةجحهللاىلعسانللنوكيالئل))ةيوامسلاتالاسرلل

ا٦هةيآءاسنلاةروس((اميكحازيزعهْـتلااناكو

:ةالصلاماقا

ىلصي((اتوقومابانكنينمؤملاىلعتناكةالصلانااا

ةناهكوأةماماىلاهبةجاحال،ةالصلاتقوهكردأاهنيأوثيحدبعلا

ىدينيبفقي،هبرودبعلانيبْةيحورةلصةالصلاىفو،ةطاسووأ

نمربكأهللانأبهنمافارتعاو،مارحالاةريبكتيهتالصاحتفتسمهير

نيعنسسيهبودبعيهدحوهايانيدلامويكلاميحرنيحر،ءىشلَد

طارصلاىلاةيادهلاهنمبلطيو،هبضغنمهبذوعيو،دئادشلاىلع

اولضفمهيلعبضغنيذلاطارصنعهبىأنينأو،ميقتسملاىوسلا

احباسسىناعملااربدتمنآرقلانمرسيتامأرقيمث،ليبسلاءاوس

ىلاايندلاقرافيمىحاونورماوأنمتايآلاتوحامعمهبلب

ىتوكلموجىفنآرقلاةيناحورعمقلحيفىضرالانمريطِدوتقوالام

ايندلالغاشمنماهبملااممهحوررهطتتوهريمضظقيتسيم٠،ىنأرون

.ةايحلاسجرو
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رايتخابحلصاللةمامالام٠،ةعامجلاةالصنفدجسملاىلابهْداذاو

ةجردىلاةالصلاىفمامالاةجردعفترتالثيحبماماللنيمومأملاةعامج

سيلو،ريذنوريشبالاوهنا:هقحىفدروىذلاىبنلاةجردنمالعأ

٠مرطيصمبمهيلع

ىنأعوكرلاودجسيثيحدوجسلاف،ةبجاوماماللةعاطلانكلو

كلذوماظنلااذهوةعاطلاهذهو،ماقاذاممايقلاو،عكر

ىفهنودوهنملامومأمىلصيناريمالاىلعبجويىذلاعضاوتلا

ىذلاعورشملانعجرخوأداحاذامامالادرنمعنميال،ةبترملا

.هبهللارما

قلعتياملكنمصلختينأملسملانمبلطتتمالسالاىفةالصلاناو

عوِـسثخىفهتيلكبهبرىلاهجتيناو،ةالصلاتقوايندلاةايحلاب

دروماقملااذهىفو،ديمحلاىنغلاهْـتلاىلاجاتحملاريقفلاعوضخو

هئاضعاكحياملسمىأرملسوهيلعْهتخاىلصىبنلانافلسلانع

.هؤاضعاتعشخللجرلابلقعشخولهْـللاوس:لاقف

ةضايرلاىفىلجتتدئاوفةالصللم٠ةيحورلاةضايرلاهذهبناجبو

عوكربتيدأناةوقلاوطاشنلاوةحصلابندبلا.ىلعدوعتىتلاةيندبلا

ةضايرنيبعمجتمالسالاةدابعو،اهرمأبسحمايقودوجسو

مالسَالاف.ميلسلامسجلاىفميلسلالقعلاودسجلاةْـصايروحورلا

.لمعوةيناحوروةدايقوةدابع

:ةاكزلاءاتيا

،هلامىفةعامجلاةصحبدرفللهبنممالسالاضئارم٠ىفةاكزلا

ىتح،ةعامجلاكلتىلعهقوقحلباقتتابجاوهيلعنأبهلركذملاو

قحنمنال،طقم٠هسفنلسشناعنمدلوي.نأقحتساامهنأريشي

ارابتخاوةبرجتالِاةاكزلاامو،هريفلوهللمعينأدرفلاىلعةعامجلا

.عاتمولامنمبسفنهأوهتاميفهل

هلامنماهعفمحيىنغلاىلعةضيرفةاكزلاعفسحمالسالالمجدقو

،ىنْـعلاكلفلامىفمولعمقحهلىذلالئاسلاوريقفللةبغرنع
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،هيكزتوىنفلالامرهطتةقدصوهلمورحملاولئاسللمولعملاقحلااذهناو

ىلعو،((ةبحةئامةلبنسلكىفلبانسعبستتبناةبحلثمكاا

توطنااموةيسفنةحارنمءالمعلااذههبلمشيامرادقموءاطعلاردق

.ءاشينملهْـتلافعاضيههيجوتىفةينلاهيلع

ةبيرضالم٠،هرقنوهينغعمتجملانيبةبحملادوستحورلاهذهبو

نونمؤملاامنا،ريقفلانمادحالوادقحالو،ىنْـعلانمارسقذخؤت

مهداوتىفمهلثم،اضعبهضعبدشيصوصرملاناينبلاكمهلكةوخا

عيمجهلتعادتوسضعهنمىكتشااذادحاولادسجلالثمكمهمحارتو

اعمتجمىمالسالاعمتجملانوكيكلذبو،رهسلاوىيحلابءاضعألا

جاتنالاةلجععفديامم،ةجاحلاورقفلابابسألكهنمتشالتاديعس

.مامالاىلا

ْهتلاابناميالابامئاداهنرقوهناكرأمهأنمةاكزلامالسالالعجدقو

ىداصتقالانزاوتلاىفىلجتتىتلاىمظعلااهتيمهألكلذو،ةالصلابو

مالسالامامتهانمغلبدقو،تاقبطلابيرقتوسانلانيبقورفلاليلقتو

عنتماامدنعقيدصلاركبىبألواحضاورهظياديعبادحاهرمأب

هْـتلاوملسوهيلعهللاىلصىبنلاةافودعباهعفدنعسبانلا

هيلعهللاىلصْهّـللالرسسرهنوطعياوناكريمبلاقعىنرصنمول

َهديقعةاكزلاتناكحورلاهذهبو.((هودؤيىتحهيلعمهتبراحلملسو

.سيخلاهناكرانماشكرومالسالادئاقعنب

.٠ناضمرموم

عوجلادرجملماعطلانععانتمالامالسالاىفموصلابدصقيمل

تاذفادهالاكلتو،ةيماسفادهامايصللناكامنا،ىشطعلاو

ناسنالاىلعدوعتايهادحاناتحئام٠هلاذهوِىحورامهدحأ،نيقش

دوعيىورخاىويندرَـحالاقشلاو،عمتجملاىلعدوعتىرخالاوهسفن

.طاشنلاوةوقلابمئاصلاةحصىلع

بئاوشلانممئاصلاةيقنتىهلوالاقشلانمىلوالاةدئافلاف

راهنلانماحيراهيلعدومتىتلاةايحلاتاذلمنمهنامرحبناجبفاهتباشىتلا

ىُـشحافولمعلاءىذبنعاعنتهمهرفْـعتسيوهبرحبسيهمويلوطهدجت
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الاهلمدآنبالمعلكنأمومصلاقحىفيورامماذختم،-لوقلا

ىنَارقلاصصقلاىفدجيو،هبرقيرطىلاهيدهياسردهللوهفموصلا

ماصتعالاوربصلاىلعةحيحصةيبرتهسسفنةيبرتىلعنيعمريخ

ملكأنلفاموصنمحرللترذنىنأ)وفللأنعدعبلاوةميزعلاراوسأب

.(ازمرالامايأةثالثںسانلاملكتالأكتيَالام٠)-(ايسنامويلا

هذخُاتومورحملاركذيفنامرحلاراثآنمارثأنوكتةيناثلاةدئافلاو

نمةليسومِايصلانوكيكلذبو،هيلعهللاادافأاممهيطعيوةقفشلا

ناضمررهشجيوتتناكاذلو،نيمورحملاوعايجلاءالؤهلةمحرلالئاسو

اهبْهلل’ادارادقف،مايصلااهبىحوأىتلامكحلانمةمكحرطفلاةاكزب

.هرورسوهتحرفوهديعىفىنغللريقفلاةكراشم

مهمختأنمضعبرمُايىذلابطلاعمامامتقفتمفىناثلاقشلاامأ

،ماعطلانمةنيعمعاونأنععانتمالاوهو((ميجرلاماعطلاةرثك

بلطلامالسالاقبسدقوَ،ةليوطةدمهلكماعطلانععانتمالاانايحأو

ابيبططبقلاميظعسعقوقملالسراامدنعهناكلذو،ماتملااذهىف

اهلبقتف،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلااهلسرأايادهنميض

ةجاحال:هانعمامهيلعهللاتاولصالئاقهدردقفبيبطلاالااعيمج

ممايصلاْـمنذا.عبشنالانلكأاذاوانمجاذاالالكأنالموقاننالهبانل

ماعطلاهبتمختأامم،ةماتةحارةدعملاحيرتستثيحنحبللةحص

نامرحو،عوجلاببيدأتهنامايصلانعليقاذهلو،ارهشرشعدحا

.عوشخوعوضخهللهيف٠عورمشم

'.جحلا

ولم٠،ايلعفادهالاو،ةيماسسسأىلعمالسالاىفجحلاعرش

مالسلاهيلعميهارباهيبنرمأهللاانادجنميحقلاخيراتلاىلاانعجر

انلعجْداواا:هتيرذهيم٠نكسسأىذلاناكملاىفقيتعلاتيبلاىنبينأ

ىلااننهعوىلصمميهارباماقمنماوذختاوانمأوسانللةبًاثمتيبلا

((دوجسلاعكرلاونيمكاعلاونيفئاطللىتيبارهطنأليعامساوميهاربا

.ا٢هةيآةرقبلاةروس

لاقمذا»:مالسلاهيلعميهاربااهاعدةوعدىلعءانبناكرمالااذهو

مهنمنمآنبتارمثلانمهلهاقزرأوانمآادلباذهلعجابرميهاربا

بناذعىلاهرطضامثاليلقهعتمأفرفكنمولاق،رْـح9امويلاَو4الاب

ليعامساوتيبلانمدعاوقلاميهارباعفريْداو،ريصملاسشبورانلا
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نموكلنيملسمانلعجاوانبر،ميلعلاعيمسلاتناكناانملبقتانبر

،ميحرلاباوتلاتنأكناانيلعبتوانكسانمانراوكلةملسمةماانتيرذ

ةمكحلاوباتكلامهملعيوكتايآمهيلعولتيمهنمالوسرمهيفثعباوانبر

١٢٦،١٢٩تايآلاةرقبلاةروس(ميكحلازيزعلاتنأكنأمهيكزيو

،تالاسرلاةنجو،ءايبنالاةرجشنيبةمييحورةلصجحلاه٠نذا

،نيملسملانمافينحامهنملكدمحمةلموميهارباةلمنيبلصولاةزيهو

ميهارباناكامال:هقحىفلاقىذلاميهاربالهللانماميركتجحلاناكف

«نيكرشملانمناكامواملسماسفينحناكنكلواينارصنالوايدوهي

ءاعدهللا.باجتسادقفهادمميركتلاغلبيىكلو٦٧ةيآنارمعلآةروس

كتيبدنععرذىذريغداوبىتيرذنمتنكس١ىناانبرا)ميهاربا

مهقزرأومهيلاىوهتسانلانمةدئفألعجام٠ةالصلااويپقيلانبرمرحملا

.٣٧ةيآميهارباةروس((نوركشيمهلعلتارشلانم

سبانلانمةدئفالعجينألفكىذلاهْـتلانمدعوكلذوجحلاعرشف

كوتْايجحلابسانلنذاو)هرمأثيحميهارباةيرذناكمىلاىوهت

.٢٧ةيآجحلاةروس٠(قيمعجفلكنمنيتأيرماضلكىلعوالاجر

اريبكايمالساارمتؤمنونوكي٠قليمعجفلكنمنوتأينوملسللف

دوعتىتلاططخلانوعباتيومهلاوحأنوركاذتيو،ىارلاهيفنولدابتي

ةوخالاجحلاىفلثمتتم٠،تاكربلاونميلابءاعمجةيمالسالاةمالاىلع

سانجالاوبوعشلافالتخاوراطقألاىئانتورايدالادعبىلعةيناسنالا

قراوفلالوزتم٠ةوعدلاهنمترعصىتلاناكملاهْونوملسملاىقتلض

ليبسىفهتاذبىحضيناك،مائولاوبحلااهلحملحيو،داقحالاو

ليعامساهنبابميهارباهيفىحضىذلاناكملاىلاءاجهنال،عومجملا

ءاوسرشبلاممدكفسينأىضريالىذلاهْـتل:اةمحرالولنيبجللهلتو

ةعاطهيبالملستسانماصوصخو،نَـيكسلابوأبيلصلاىلعناك

((نيرباصلانمهللاءاشناىندجتسمرمؤتاملعفاااالئاقهيرل

.١.٢ةيآتافاصلاةروس

تينبىتلانيملسملادئاقعىهسمخلاناكرالاتناكاذهلواذهبو

،قلخلانيبةاواسملاورشبلانيبءاخالاعمصلاخلاديحوتلاىلع

.ةرْـح7اواينملانفمهتايحتمظنو

ايندلانمكبيصنسنتالو،ةرخَآلارادلاهْـتلاكاتآاميم٠غتباواا

ةروسس((ضرألاىفداسفلاْعبتالوكيلاهلانسحاامكنسحأو

٧٧ةيصصقلا



دهك

رتسٍ.ر.
مكنيس

نايثألاودئاقعلانازيم-

،نايدألاعيمجىفدئاقعلانيبىزاويناءىراقللنكميمحقتامم

.ةيمالسالاةديقملانأكرحينأعيطتسيةنراقملانمونزاوتلااذهىفو

هبرخفيامنأو،هرقمرادوهرممرادنفملسملاةايحنيبتعمج

ثحبلاورحلالمُاتلاوقلطملاريكفتلاىلعتينبىتلاهتديقعرحهنأملسملا

منصللعوشخوأ،هسوقطولكيهللعوسضخنودبقئاقحلانع

نمالضفتهنيدنكيملف،هتاقرحموحبذملامامأفوقووا،هنيبارفو

نكتملامك،هْـشولهعوكرواةنوقيالهدوجسوأ،هبهيلعنمينهاك

.هتايحىدمدبعملالخادمسارموأرئاعشمىلعاْـمقوهتحابع

زومرومسارموسوقطوةناهكنعةرابعمالسالالبقنايحالاتناكدقو

ىلااهبحاصديبذخأتتناكامك،اهيناعمًلكبةينثولاىلاريشتاهلك

ىلانايدالالهأبىهتنااممرئاعشلاددعتوةنهكلاددعتوةهلآلادست

اولحتىتحمهترطم٠ىلعبلغتومهيغراىذلادومجلانماهلىثريةلاح

مهتافرصتلكاولعبروليثامتلاوروصلااومظممةميلسلاريكفتلانع

نيدلارومانمارمااومربينأمهلنكيملنهاكلاودبعملابةيدبعتلا

ةريخالاةملكلاوىروشلاورمالاىبحاصهنهاكولكيهلانوكينأنود

هتايحمزاولنمهمزالدبعملانْاكودبعتملاِحبصأىتح،ىأرلااذهىف

،لصوهلحصيالو،رماهلميقتسيالوةدابعهلمتتالثيح،ةييئاقعلا

.نهاكلانودةوعدهلباجتستالوةهلآلادنعةعاْـمسُـنكلمپالو

،نايدالابةراجتللاقيرطمهتجاذسوسيانلاةديقعنمةنهكلاذختادقو

كلملاوهّـللابئاننهاكلاتلعجىتلاةروهشنملاةميدقلاةدعاقلااوأشنأو

مهبوعشاوبلاطواماتاهيلاتمهسفنأةنهكلاوهلالب،هضرهللالظ

ةعيبطلاىوقىفالثممهلالامثادحاوهلالاناكةيادبلاىْـمم٠كمهتحابعب

.تاوماوءايحاكولملاوةنهكلاىفهلالالحمث،اهرهاظمو

هلالانااودقتعادقوالثمدونهلاىرتناكنكميةقباسلانايدألانيف

-ونمشف-امهاربثولاثلاىلاتروطتمثامهاربامساتحنىريىذلا

(نايدألا-ه)
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،ةنهكلاىلانيبرقملاسمانلادبعمث،ةنهكلاْةدابعىلاروطتمث،افيس

تهباشتاهناىرخألانايحألانفةدابعلاةفرعمنكميلاثملااذهىلعو

.ةديقعلاىف

نيرشبمْهتلادنعنملسراهباثوعبمةيباتكلانايدالاتعاجمث

ايكمويقيدصلاورابحالاونييسيرفلاوةيدوهيلاةنهكلانكلو،نيرننمو

جرخاامماوعدتباواوعرتخاونيحلالالجاوهوشمهاروتلاىفادراووه

ةراجتلاوةوبنلاىلعتاسفانملاةبلحىلاليلجلاىوامسلانيحلا

.ناثوالاومامالاةدابعىلااوهتناىتحةيحبعتلا٠

،اهيناعمواهبتارمىمسةليضفلاىلاوعدتةيحيسملاتعاجمث

ددعتلاىفلثمتيرهاظكرشىلاسموريلكالالاجروةنهكلااهبجرخ٠مث

اوردحنامثَ،ءادهشلاونيسيحقلاهيلأتوثيلثتلاءارونمكيىذلاتوقمملا

،ضرالاىلعهللااليكوسيسقلاحبصأفةديقعلاضيضحىلااهب

ضرالاىلعهطبرياموءامسلانفهللاهلحيضرألاىفسيسقلاهلحپام

سصيلختلحيسملااهبءاجىتلاةيحيسملاتلوحتىتح،ءامسلايفهللأهطيري

همسرقيرطىلاهثلاهمسرىذلااهقيرطنعدوهيلاتاهرتنمملاعلا

.ةنهكلاوةسواسقلا

ةداهشو،مالتسالا.هنيمحبمالسلاوةالصلاهيلعادمحمةلاثعباملو

رامعتسالاةتبرنمىنادجولاررحتلانيد،دودحنيْـعبةينادحولا

،ةحضاوقئاقحلاترهظفلايكملاتحتننحابصملاجرخو،ىتونهكلا

امنيأولحامنيأهعمهللانأملسملافرع،سوقطلاوزومرلاتسمطو

وهوهيجاني،نامزوأناكمىأىفةظحلهقرافيالناكامثيحولحترا

اذاوا):هاعداذاىعادلاةوعدبيجي،ديرولالبحنمهيلابرقأ

اوبيجتسيلْـمناعداذاعادلاةوعدبيجأبيرقىنافىنعىدابعكلْاس

.ا٨٦ةرتبلا«ىباونمؤيلوىل

ةدابعناو،مانمواةسظقيىفدبعلاناكءاوسهدبعنمبيرقهللا

ىف`تاحباسيلارهظىلعوأرافقلاوىفايفلاىفتناكءاوسهلفامئادملسملا

وا،ضرالافوجىفوا،لابجلاسبوعرىلعوا،راهنألاوراحبلا

امنيُام٠)هدابعملعىذلادحاولاهللادبعةدابعكلت،ءاسضفلاءاوجاىف

مامتنقويوماعلامامتدبعلاملعياذهبناجب(هلل،اهجومتفاولوت

ىايحموبىكسنوبىتالصنالل»:هلكيرشالدحاوبرپىلاةهجومهتكبعنأنيقيلا
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لوااناوترمأكلذبوهلكيرشالنيملاعلابرهللىتاپمو

.١٦٢،١٦٣مماعنالاةروس

نيملسملا

هلكرابينهاكىلاجاتحيالهتاكزوهجحوهموملسملاو

،اهيهؤينملوفيكملعيوهم٠،اهتيرطهلمسريوأ،تادابعلاكلت

كلديو،هلكلضفلاعجريهيلانموهقزروهقلخنمفرعهترطفبهنأل

،ةينحملاو.ةفاقثلانعةديعبةيئادبةيوحبةئيبىفمالسالاةاُـشناذهىلع

بولقلا.باحصأاهغاستلم٠ةيركفلاةطاسبلاىلابرقاهماكحاتناكف

صاوخةوالحاوقوذتامك،سوقطلاوزومرلااوملسنادعبةميلسلا

مدعىفصخلتتىتلاو،نايدألانمهريغنعاهبزاتميىتلامالسالا

،هرئاعمنثركتحتىتلاةنهكلانمةقبطبديدجلانيدلااذهفارتعا

تاينلابلامعألاو،طيسونودةرشابمهقلاخبةلصتمهيفدرفلاةقالعو

.ىونامءىرمالكلو

نينبىتاثيح،ةفاكمماللةمحرهللاهثعبىذلادمحمىبنلاكلذكو

ائيشمناكهنأليزنتلاىفهللاركذيملو،رشبلاقوفهنأعديملمالسالا

هلبقنمتلخدقلوسرو،ريذنوريشبالاوهامم٠،ىناسناريغ

نآرقلاىفأرقيناملسملاىمكيو،رطييصهبسيلړكذمولسرلا

رشباناامنا)-(لسرلاهلبقنمتلخدقلوسرالادمحمامو)

رمَـكوىلوتنمالارطيصمبمهيلعتسلركذمتناامناركفم(مَدلثم

.(ربكالاباذعلاهللاهبْدعيف

،هتفيظووىبنلازكرمددحينأناسنالاىلعبرفتسمبسيلو

بابسانماببستناكو،نيدلالاجراهيفعقوىتلاتاهبشللاءردكلذو

ىرخأنايحأنعثحبلاو،مهتانايسحنععابتالافارصناو،نايحالارايهنا

مهبردمحباوحبسواجاوفانورئاحلاهيفلختم٠مالسالاءاجىتح

.اباوتاروفغهونجوف

ثيح،نيبعالتمللةصرفنآرقلاكرتيملةديقعلاةمالسلاديكأتو

نمدحا.َنوددحأىلعواهدصحودمحمىلعةلاسرلاءبعلعجيمل

لجراهيم٠درفلكنوكينأءاعمجةيمالسالاةمالابلاطلب،نيملسملا

نأب،طقفنيدلاءاملعال،نيملسملاعيمجمالسالارمأدقف،نيد

تجرخاةماريخمتنك)ركنملانعنيهانفورعملابنيرمآةاعداونوكي

نارمعلآةروس(هْـتلابنونچ=رتوركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأتسانلل

هعابتاافلكم.مالسلاوةالصلاهيلعمالسالاىبنلاتقدقو.ا١.ةيآ

مكنمِىارنم»ركنملانعىهنيوفورعملابرمأيايدنج.مهنملكفقينأپ

(نايدالا-هم)
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اذهوهبلقبفعطتسيملنافهناسلبم٠عطتسيملنام٠هديبهريغيلم:اركني

.((ناميالافعضأ

ىوقتلاهبتفليامهمو،هتلزنمتغلبامهممالسالاىفنيحلالجرو

لوسرىفهلهنهثلادبعنوكينأىدعتيالعرولاىلالنصوامهمو

ىتاىذلادمحمنم.مظعأنوكينانكميالهنأثيحةنسحةوسأْهللا

ىرساىذلاناحبس)هدابعنمدبعهنااهْـتلاهنصوونيحلااذهب

هناىعديم٠رورغلاهذخأينانكميالنيحلالجرناامك(...هدبعب

لوقينأهيلعبجوأًتيحةناصحلاهلتناكاذلو،نيعلابحاص

.((هلوسروهدبعادمحمنادهشأوهْـتلاالاهلاالنادهمشأااَهتونقىف

هيلعهللاىلصةلاسرلابحاصنأدهشيوهونيحلالجرلفيك

زاتميهناوأنيدلااذهنلعرطيسملاهنانظيهلوسروهْـتخادبعملسو

ىلعهْـتلادنعلكلاو،هْـتلامامأةلماعملاىفةيمالسالاةمالاىقابنع

ةروس(ربخميلعهتلانامكاقتأهللادنعمكمركأنا)ةدحاوةدعات

.ا٢٠ةيآتارجحلا

ةعاغشلاواةطاسولابناميالاملسملاىلعمالسالامرحدقو

مهفلخامومهيديانيبامملعيهنذابالاهدنععفشيىذلااذني)

ضرالاوتاومسلاهيسركعسوءاشامبالاهملعنمءىشبنوطيحيالو

.٢ههةيآةرقبلاةروس(ميظعلا'ىلعلاوهواهظفحهدوؤيالو

هنودنمنوعدتنيذلاو)ّهللاريغلءاعدلاولسوتلامالسسالامرحامك

اوعمسولومكعاعداوعمسيالمهوعدتنا،ريهطتنمنوكلميام

،ريبخلثمكئبنيالومككرشبنورفكيةمايقلاموي"ومكناوباجتساام

ْهروس.(ديمحلاىنغلاوههللاوهللاىلاءارقفلامتناسانلااهيأاي

١ه،ا٣رطاْـم

،ضرألاىفءافلخمهلعجوةوعدلاىفاعيمجنيملسملاْهتلاكرشادقو

لبقنمديحممهاعدامكةريصبىلعهيلانوعديوهثلاةوعدبنورشبي

(ىنعبتأنمواناةريصبىلعهْـتلاىلااوعدأىليبسهذهلق)

.١.٨فسويةروس

بلصباهنعريفكتلاىلاجاتحتةثورومةئيطخمالسالاىفسيلو

هِـمرتقاامنعلونسمناسنالكناملسملانم1٠لب،ْهلنباوأىبن

هدلاونعزاجوهدولومالوهدلونعدلاوىزجيال)مويهيلعبساحي
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.هينبوهتبحاصو.هيباوهماوهيخانمءرملارفيموي)-(ائيش

هرئاطهانمزلاناسنالكو)-(هينغيناشذئمويمهنمءىرمالكل

ىفككباتكأرقا،اروشنمهاقلياباتكةمايقلامويهلجرخنوهقنعىف

.(ابيسحمويلاكيلعكسفنب

نمؤيىذلاهتلاف،ةحجارمالسالانفدئاقعلاةفكجرختنازيملابو

امعىلاعتوهناحبسكلملاىفكيرشهلنكيملدحاوهلانوملسملاهب.

ةديقعىلاملسملاماماقيرطلاحضوأدقمالسالاناو،نوكرشي

ةيادهلاىفةيملسةديقعىلاهدشرأامكةيهلالاتاذلاىفةحيحص

ماكحاناو،ةديقعاهولعتالةيناسْـسالاةديقعهيفىبرواحةيوبنلا

.ةعنطصملالغأوأةعرتخمدويقبهديقتالوملسملاقوعتالمالسالا



ب
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ْلاثلاُبايلا

ةيقطسلْالاوناسْـسالا

نلوُ(اِاِاِـُـصهلا

نايتالايفناسنالا

اديدحتناسنالازكرمددحتمل,مالسالاتقبسىتلانايدالانا

روعمشلابهنكمتىتلالئاسولاناسناللعدتملو،ةيناسنالازكرمبقيلياحيحص

ىلععضوامبموقيم٠،هلقلخامةيدُاتبفلكمعمتجملوضعهنا

طالتخالاايوقاببسناككلذو،قوقحنمهلامءاقلتابجاونمهقتاع

ريغاريسمانئاكناسنالاتلعجنايدالانالكلذو،قوقحلابتابجاولا

.ةدارااهلنوكينأنودلمعتءامصةلًاكحبصُاف،رِـحم

،اهيلعدلويىتلاةلاحلاىفهلرايتخاالناسنالانانولوقيدونهلاف

لاصفنالابهيلعموكحمهناولزألانمهتهالولبقهيلعةبوتكماهنال

بهذينألبقميعنهلبتكيوأْةواقشنهيلعبتكينلو،قلخلادادعنم

.ىعولادويقنمقلطملا(انافرتلا)ءانفلاملاعىلا

ريصملاهريصموناسنالاتكرت(ةيسوجملأ)ةيسرافلاةنايدلاو

هرلبهرمغوربخلاهلاهفداصنام٠،هتداراريغباعوفدمهيلع

،ةرخآلاوايندلاهتايحىفةديعسلاةايحلابهيلعمعنياراتخمارْـحنوكي

،كلفىفىأرهلنوكينانودهرشىفهآوطومالظلاهلاهبىقتلااذاامأ

هيلعبتكتورونلانمدرطيورشلاهلاهلممشيفمالظلالخديناىلعامغرم

بنذنودنيدبآلادبأىلانيسئابلاءاسعتلادادعىفجرديوةواقشلا

ناسنالاكلذناامك،اهبكتراةئيطخوأ،اهلعم٠ةريرجوأ،هانج

ىرخاةرممالظلايفلوسخدلاهيلعليحتسيرونلاهلاهفداًـصِىذلا

ىذلاكاذو،مالظلاىلاهلعفءوسهرجوهتوهشهلتداراولوىتح

ريخلاورونلاسملينأنكميالهتدارامغر،املظ،مالظلاىفهبجز
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رونلاهلاىلابرقتلالواحامهم

.عيرذلالشفلاليبسلااذه

ىفهداهجوهحامكىلعبوتكمو،

ىتلا،ةمقنلاةبر(سعيسمن)ةمقنلاهلاباونمآدقفنوينانويلاامأ

بوسحمهريغبنذم٠،ايتاذالالقتساناسنالالالقتسابفرتعتال

هذخاؤتو،هراجبنفىلعهبساحتم٠هريغبنخببساحموهو،هيلع

وصمىلااعوغحمناسْـسالانوكياذهبو،هتنلجىنبوهبيرقةريرجج

نمهسفننعاعافحوا،هبلزنملظلاعفدهسفنلكلميالموتحم

.ةمئاسلالثمكهلثمهيلععقوءادتعا

ناكهناالااميركتناسنالاتمركدقم٠ةميدقلاةيرصملاةنايحلااما

تلعجدقف،رخاهانركذىتلانايحاللةبسنلابىهف،ادوعحماميركت

ةيكحممامأهتاممدعبفقيثيح،طقفهلمعنعناسنالاباسح

،هاديتمدقامعهيساحتل،ىتوملامكاحتىتلاسييروزوأوسيزيا

ىلعمهطْـحسوأةنهكلاءاضربةقلعتمباسحلاةجيتنتناكناو

.ناسنالاكلذ

،همأنطبنمهجورخمويهعلاطلناسنالانويلبابلاعضخأدقو

،سموحنممجنهللظناو،ديعسوهْـمدوعسلامجنهيلعقرش'٠ناف

،هتاممدعبوهتايحلوطهبحاسصاهنملكمزاليسحنلاودعسلاو

ةعافشلاوةطاسولاباويكحتيناةنهكلاونيذوعشملاونيمجنمللزوجيامك

كالم٠اللتاقرحملاوحئابذلاونيبارقلاميدقتبكلذو،ناسنالاريصمىف

ىفةداعسلاهلبتكتنهاكللةيضرتلاوةوسشرلامدقنهم٠،موجنلاو

،لبقنمىسحنلا.علاطمهلباقولوىتحدعسلامجنلاهفحاصنمدادع

اديعسهمجنناكولوىتحاسوحنمبتكهيلعضرفاممتقيملنمو

.هتدالوموي

كانهناو،هتلاهراتخاابعشكانهنانودقتعينويليئارسالاو

اقلخكانهنااامك،مهنيعأبرونلااورينالبقمهنعهللااىضراسانا

.ةواقشلامهيلعبتكو،باذعلامهيلعقحوةنعللامهيلعتبتك

مهتمعنيذلاو،بوقعيةيرذنمكئلوام٠ةمعنلامهتليمشنيذلاامأف

نعلوبوقعيكرابدقهللانالا،بوقعيىخأوسسيعءانبأمهةمقنلا

ناسنالاىلعمكحدقاذهبو،اهمانطبىفنينينجنالازيامامهووسيع

اطخلانعريقكتلالواحولىتحنيهملاباذعلانفءاتبلابهدهمنفوانينج
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نألكلذو،ناميالاب

عبارلاوثلاثلاليجلا

ىتحءانبالايالاابونندقتفيهلاهوهيبرلا

عمقفتتاهتلعجةنهكلاةدارانكلو،ايلعلااهلثمبةيحيسملاتعاجمث

تلعجدقن،هريغةريرجبناسنالاباسحىلعةقباسلانايحألا

هتيرذومدآةئيطخنيبتطبرم٠،هتقلخلصأةريرجبابساحمناسنالا

ببسبهيلعدسحيالاْـمقومناسنالافقواامم،ةمايقلاموي٠ىلا

،هوبأهثروىذلاهدجرزوبهلابامم٠،مدآلوالاهيبأهرزونمثروام

ةئيطخفالخاذه،نيقباسلاهدادجأرازوأوهيبأرزووهثرومث

ناسنالارودقمىفةرافكلاتيلو،ةرامكنماهلدبالىتلاوةيقابلامه٢

ىتح،بلصلادوعىلعانبامحقتنأنعةزجاعناسنالاةردقمف

.هلكىرشبلاسنجلاءانبأمدآةريرجببهذيال

ركذيءىشىلاةدنتسمريغلاهتميقوناسنالاَهايحهذهتماد٠امو

،اهريغىلعتدنتسااذاالاعفترتالبابللاةرجشكةدارالابيلسوهف

ديعسلامجنلاورشلاهلاورونلاهلاوانافرتلاوناهكلاىديأىفرِـسأ

رحأىلعرظتنم،رأثلاةبرسيسمنةمحر-تحت،سوحنملامجنلاو

.سيروزآوسيِرياةمكحمديىلعهريصمريرقترمجلانم

اكرابمنوكيىتحةبيطةلالسنعثحبلانمناسناللدبالو

ناكناهلليولاو،ْهّـللانمكرابمهنهلابنثمطيفبوقعيةلالسك

هلف،هانجبنذنودنعلدقمادامو،نوعلموهفوسيعةلالسنم

ايلعلالثملاوأةيناسنالاميقلابهبآريْـعاهاوههسفنلكرتينأةيرحلا

ىتلاةنعللاببسبرانلالهأنمبوتكموهم٠تانسحنملمعامهمهنال

.ةقلعوأةفطنلازياموهوهتلالسلصأىلعتلزن

هعفنتاْدامم٠،كرابملابوقعيةلالسنمناسنالااذهناكولىتح

هتيرذىلعالابوهنايصعناكواصعىذلامدآةلالسنموهوةكربلا

.هْـتلاةمحرنعدعبلاوناوهلاولذلاهدعبنمةينبءىطاخلاكلذثروأف

عزعزمراكفألالبلبمنئاكمالسالالبقنايتالاىفناسنالافنفا

هتايحلسيلو،اعفنواارضهسفنلكلميال.،ناكرالازوزهمةديقعلا

اياوزىفهيلعىضقيىتحهسجاوهىفسثيعي،اليوحتوأاليدبت

طيحمىفهرودبمايقلانعالطعمنوكيكلذبو،نايسنلاولومخلا

همايالجىشاعكلذلو،ريمضالبشيعيوفدهالبايحي،ةيناسنالا
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همايالكىضق،فيرمشتلاهجوأنمهجوىأهلنكيملوفيلكتهيلع

.ضيغبلامكحتلالالْـع١ىففسريةداقلاوكولملاوةنهكلاةرطيستحت

ىلالصتىتحلفساىلاجردتتتاتبطىلابعشلااومسقدونهلاف

ىتح،ةيعضولاتانايدلاىقابىلعبرضيلثماذهو،.نيفوبنملاةجرد

ىلاهومسقفبعشلاىفنييكحتملااهتنهكناكدقف،ةيوامسلاتانايكلا

ةصقانيارللجانالاىلاانعلطتولوةراتخمرْـعةئفوةراتخمةئفنيتنف

اهنالاهيلعتموحم٠ةكربلاىقبتحيسملافلختراسةأرما

.ةيمماواةيرماستناكاهنألو،ةلاضلاليئارساىنبفارخنمتسيل

ْ.هللالوقالتوهسفنهفرعفمالسالاءاجىتحاذكهناسنالالظ

.ميوقتنسحاىفقلخهنأناسنالافرعاذهنمو(محآينبانمركدقلو)

مكك



نلالالًـصفلا

مثاسالأيفنانَـسالا

نيدلاىفناسنالافقومنأدجيمالسالاىفقيعتوغبسبرادلا

ناسنالالجأنممالسالاءاجدقف،نايدألاىقابىفهريغىمالسالا

نكلو،ةينابرلاتالاسسرلاىقابنأشبكلذىفهنأشب،ةيناسنالاو

لاجرلحمسيملوتارغثلاهيم٠نكيملْـمتالاسرلاهمتتناكمالسالا

.هلجانموهبءاجامعهباوجرخينانيدلا

هللاهقلخ،ماهملالجالو،فادهالاىيسْابناسنالاهللاقلخدقف

ىفىلاعتوكرابتهثلالوقىفدرودقف،هضرا.ىفدفيلخنوكيل

ضرالااىفلعاجىناةكئالهللكبرلاقاذاو)٣ةيآةرقبلاةروس

،.ناسنالااهبْهّـللازيمىتلاتالهؤمللجاتحتضرالاىفةفالخلاو(ةفيلخ

ةداملانمجازماهماوقنااندجولتالهؤملاكلتىفرظنلاانققدولو

ِلام٠ذا)٧١ةيآصةروسىفلجوزعهلوقىفىلجتتةداملام٠،حورلاو

ةعيبطنمتيعاجةداملاكلتو(نيطنمارشبقلاخىناةكئالهللكبر

نمةفيطلىهْـمحورلااما،اهترايعلجأنمناسنالاقلخىتلاضرالا

ةيآصةروسسىفلجوزعهلوقتحتنمكتىلاعتوهناحبسهللارس

.(نيدجامسهلاوعقْـمىحورنمهيفتْـحفنوهتيوساذام٠)٧٢

نوعمجأمهلكهلةكئالملادجسدقف،ناسنالانيوكترسناكانهنمو

ناسنالاقلخو،نيدورطملانمناكفربكتساوىباىذلاسيلباالا

ضرالاةعيبطعمحورلارسلعافتف،جازملااذهنمليكلاىلعلاةردقب

ثيحهتايحىفىحورلارثالاامهلوا.نيلماعريثْاتتحتناسنالاناكف

ناسنالانأامهيناثو،هبرىلاعلطتيم٠ومسلاىلااعازنامئادناك

هيلاببحتىتلاةيضرالاهتعيبطىلاعوجرلاوباذجنالاىلاالايمناك

.ةيناويحلااهتعتمىفسبامغنالاوضرالاىلالوزنلا

،دولخلاوءاقبلابحاهلوا:ناتزيرغناسنالادنعتأشنكلذلو

انبرلوقتحتعقاوكلذوناسناللناطيشلالخدمنمسبتقمًكلْدو
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اليفكنكيمل،ةيحورلاهدادماوةيناويحلاهزئارغبناسنالاقلخو

ذتلاةمكحتضتقاكلذلو،ضرألاىفهتلاسرةيدأتىلعهتنواممب

ىلعهبتلفكامبموقت،ةكرابمةيئاشناةوقهنملعجتنألموزع

ادْـعتسمهتلعجىتلاةبهوملاهللاهاطعأم٠،هللانمىدهىلعليكالاهجولا

ةكئالملاجاجتحالطبتوديمعتلاوءاشنالاوريكفتلاوةفرعملاوملعلالوبقل

٣.ةيآةرقبلاةروسىفمهناسلىلعءاجامدنعناسنالاكلفقلخىلع

كحيحبَحِـبسننحنوءايحلاكفسيواهيفدسفينماهيفلعجتااولاق))

.«نوملعتالامملعأىنألام٠.كلسنقنو

ةكئالملاءالؤهىلعهللانمهلارصنوناسنالاكلذلافيرشتناكو

مثاهلكءامسالامحآملعواا٢٢'ةيآةرقبلاةروسىفءاجامنيبرقملا

،نيقداصمتنكناءالؤهءامسُابىنوثبنأ:لاقم٠ةكئالملاىلعممهضرع

.((ميكحلاميلعلاتناكناانتملعامالاانلملعالكناحبساولاق

مدآقلخدقف،اثبعوأاوهلةنجلانمهجورخومنآنايصعنكيملو

هجاردتساوهلناطيشلاءارغاُثداوحنكتملاذلو،ضرالاةرامعل

زجعلاوىرشبلافعضلانمهيلعوهامناسنالاىريىكلاناحتماالا

ىلاجاتحيامئادهنأبروعشلاهدنعدلوتيكذلو،هتاوزنوهتاوهشممامأ

ةفيطللىلجتلارسنوكيانهو،هلرفغيوهمحريوهدسشريوهيدهينم

لجوزعْهّـللالوقبعازنلااذهميركلانآرقلامسحيو،ناسنالانفةينابرلا

هبرهابتجامث،ىوغفهبرمدآاصعواا١٢١،١٢٢ةيآهطةروسىف

هرافغتساوَهيطخلابمدآروعمنثنآرقلاحضوي٠مث((ىدهوهيلعباتف

باوتلاوههنأهيلعباتم٠تاملكهبرنممدآىقلتف))هلهبرنارشْـعوهبر

.٣٧ةيآةرقبلاةروس((ميحرلا

كلذعنميمل،هلهنارفْـعومنآةبوتىلاعتوهناحبسْهتلالوبقعمو

ىلاةنجلانمهستجوزوهجارخاوىلاعتوهناحبسهللاةداراذيفنتنم

ىرخاةراتاهنمجرخيمثاهيلادوعيمثاهنمو،اهلقلخىتلاص٠رالا

ثيحىلاو((ىرخاةراتمكجرخناهنمومكديمناهيفومكانقلخاهنم»

هنيبءادعلامكحتساى٠ْدلاو،اهجارخاىفاببسناكى٠ذلاناطيشلاطبد

اهنماطبهالاقناسنالاكلذلدوجسلاضفرناموينمناسنالانيبو

.١٢٣ةيآهطةروس((وحعضعبلمكضعباعيمج

رخاللرمضيامهنملكوضرالاىلااجرخدقناطيشلاوناسنالافنذا

ببسبضرالاىلاطبهوةنجلانمجرخأهناىسنيالناطيمشلاف،ادقح
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ةرجشىلعكلنالهمه٢ايلام٠)١٢.ةيآهطةروسىفىلاعتوكرابت.

ناسنالافرعدولخلاىفةبغرلاوءاقبلابحنمو(ىلبيالكللمودلخلأ

دعبهلترهظىتلالسانتلاءاضعاروهظبكلذو،ةيسنجلازئارغلا

فارعالاةروسىفهللاهنيبامكلذو،هيلعةمرحملاةرجشلانمهلكا

.(ةنجلالنرونمامهيلعنافصخياقفطوامهتآوسامهلتدب)٢٢ةيآ

رثالاةديلوتناك،ءاقبلابحعمتاشنىتلاةيناثلاةزيرغلاو

،ةئيطخلابقعةبوتلانمحضاواذهو،ىهلالابناجلاوىحورلا

ىلاعوزنلاىلافراجليمناسنالاىوتحيو،قرمشيىهلالابناجلاف

عوسضخوةلذىفهيلعلبقيفهبرىلاةجاحىفهسفندجي٠نيحهلل٠ا

نمهنمعقواموهللابنجىفطرْـمامىلعامدانافسُّاتمابينمابئاتارففتسم

دعبهبرىلامدآءوجلىهروصلاعضوألناو،ماث"الاوبونذلا

ةروسسىفلجوزعْهّـهالودروامكلْدو،ةيصعملهعوقو

ناوانسفناانملظانبرالات,)ءاوحومدآناسلىلع٢٣ةيآفارعالا

.(نيرساخلانمننوكنلانيحرتوانلرفغتمل

حورلانمبكرملاجازملانمهتفيلخقلْـحىفةيماسةيكحهّـللناكو

ءارونمفدهلابجورخلاوطابنتسالااننكميانكارداردقىلعفةداملاو

اذاناسنالانأامهلواْ.نيببسىفهصيخلتنكميكلذو،ةمكحلاكلت

،هنمقلخىذلاهلصاىلاليميكلذبوهم٠هتضراىلابذجناوأطخاام

ةنتنلاةنيطلانعةرابعلاصلصلاو-نونسملاأمحلالاصلصلاوهو

الوربكتيالم٠قولخملااكلذملعتيناسنالالصانمو،ضرالانم

هلجتىتلاةناصحلاهلنوكتوَ،احرمضرألاىفىشميالو،ىغطي

هقلاخنأوناصقنلابفوصومهنافرع٠هنىعسياميفلضيال

رافس١نموهوَ،نيوكتلارفسهبءاجامبفرتعيالم٠،لامكلابفوصوم

كلذقدصيالف،هتروصىلعناسنالاقلخهللانأليئارساىنب

ناوهدحوهللاناوهدحوْهتللامكلانأنماعويمثوهللابورضنمبرًـضلا

.ليثمالوهيبشمالو٠ءامسلاىفالوضرالاىفءىشهلثمكسيلهّـللا

لمعال،طقفريخلالعم٠ىلعنورداقةكئالملانانيببسلاىناثو

رهاقاذههجازمبناسنالانأو،ريبكتلاوليلهتلاوحيبسعتلاالامهل

مايقلانمنكمتيفازاتممهقلخنوكيكلذبو،ريخلاورمشلالعفىلع

ليلجرمالضرالاريمعتةلاسرنأو،هقتاعىلعةاقلملاةلاسرلاب

طيلخلااذهنمةيهلالاةردقلاهتعنصىذلاناسنالاكلذىلاجاتحي

ىذلالجوزعهللاةيكحعمُافاكتيادادعاادعمناسنالالعجىذلا

.هلرسياملهقلخ
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لرصقالاىنتيوغااميلانونملابيرهلصبرتيوهم٠كلخلوناسنالا

مهناميانعومهفلخنمومهيديانممهنيتألامث،ميقتسملاكطارصمهل

ا١٦،٧ةيآفارعالاةروس((نيركاشمهرثكادجتالو،مهلئاممشنعو

نادعبةنجلا.نمهجرخادقم٠،هلاوحعناطيشلاربتعيناسنالاو

لعجمث،نيطنمناْـسالاقلخادبو»ةتيملاةبيلسلاهتعيبطهيفىوغا

نماذختيهرابتعادرتسينأدارأم٠«نيهمءامنمةلالسنمهلسن

هحورنمهيفِحفنوهاوسمثااحورلاةعيبط،ةيحلاةيباجيالاهتعيبط

ةدجسلاةروس«نوركشتاماليلقةدئفألاوراصبالاوعمسلامكللعجو

.هتلزنمهمرحىذلادودللاودعلاكلْدبهبىشطبياحالسةيآ

ىصقالْدبيو،همسوىفاملمعيناطيشلاعمهعارصىفناسنالاو

ةدارالاقيقحتناسنالابناجنمعارصلااذهو،هيلعراصتناللهتقاط

ةبترملاىلعظفاحينودبميلالاسعنالونجلاتقلْـحامواالجوزعُّهللا

سساوسولاكلذنمهبربذيعتسيم٠ةكئالملااهيلاعلطتتتناكىتلاىمظعلا

.سانلاوةنجلانمسانلاروخصنفسموسويىذلاسمانخلا

ناطيشلاىلعرصتنيةرات،رفلاوركلانيبناسنالالظياذكهو

ىدتهاوةيناحورلاةينارونلاهتعيبطتبلغتاماذام٠،همامأمزهيةراتو

حورهيفىشمتتوناطيشلاججحضححيكلنبو،نيروصنملانمناك

اورصنتنا»ْهتلاءادعاتاماهقوفْهتلرمنلافويسلتسيوهْـتلىدنجلا

.((مكمادقاتبثيومكرصنيهلل

هلنيزواهيلاضرالاهتبذجوهتيناويحناسنالاىلعتبلغتنأو

نمناكةلاحلاكلتىف،هتياوْـعنفناطيشلاعمراس،تاوهشلأبح

ىلكلاعوضخلاعضخيو،نيملاعلابرلامصخنوكي٠كلذبونيمزهنملا

نآرقلاىفلجوزعهللااهركذتافصبفصويناهيلعقحيوَ،ناطيشلل

هذههيلعقلطتوةينابرلاةفيطللاهنعتلختحقنوكتكلذبو،ميركلا

.تافصلا

ةروس«الوجعناسنالاناكوريخلابهءاعدرشلابناسنالاعديو»

ىحوينجلاوسسنالانيطايشاودعىبنلكلانلعجكلنكواا١١ْةيآءارسالا

.١ا٢ةيآمماعنالاةروس((ارورغلوعقلافرخزضعبىلامهضعب

.٩دوهةروس((روكسيوئيلهنا»
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اعوزجرشلاهسماذا،اعولهقلخناسنالانأ

١٩،٢١تايآلااجارمملاةروس((اعونم

ريخلاهسماذاو،

.٣(ةيآميهارباةروس((راقكمولظلناسنالانااا

.٧٢ةيآبازحالاةروس((الوهجامولظناكهنا»

.ه(ةيآفهكلاةروس((الدجءىشرثكأناسنالاناكو»

.٦،٧ةيآقلعلاةروس«ىنغتسِا٠هآرناا،ىفطيلناسنالانااا

ديهشلكلذىلعهناو،دونكلهبرلناسنالانا»

.٨َ،٦،٧تايآلاتايداعلاةروس((..دينشلريخلا

.٢ةيآرصعلاةروس((رسخىفلناسنالانا»

هةيآةمايقلاةروس((همامأرجفيلناسنالاديريلب»

.ا..ةيآءارسالاةروس((اروتقناسنالاناكو»

بحلهناو،

.٢٨ةيآءاسنلاةروس((افيعضناسنالاقلخواا

،ةيناويحلاهتعيبطوأةيهلالاهتعيبطلاعبتمناسنالاناكءاوسو

هبرهلهأيهىذلادجملاةمقدعصينأعيطتسيفلكمرحمالسالاىفوهف

بهذپاميفاريخمهلعجثيحهيرهمركدقناسنالانوكيفيلكتلااذهبو

لابجلاوضرالاوتاوامسلانملكهلمحنعتزجعاملمحدقف،هيلا

،اهنلهحينانيبْام٠لابجلاوضرالاوتاومسلاىلعةنامالاانضرعانا»

.٧٢ةيَابازحالاةروس.((ناسنالااهلمحواهنْـمنقفشأو

نسحأوتايناكمالابهليكوناسناللرشلاورخلاْهتلأنيبنأدعبكلذو

.هقلخ

،نيدسجنلاهانيدهو،نيتفشواناسلو،نينيعهللسعجنملأاا

.اا-٨تايآلادلبلاةروس((ةبقعلامحتقاالفأ

وااميركترانواةنجهسفنلهراتخياميفارحناسنالاناككلذبو

.ا(ةيآةمايقلاةروس((ةريصبهسفنىلعناسنالالبااةناها
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.هبفلكاهعبساحموهف

.١٣ةيآةمايقلاةروس((رخاومحقامبذئمويناسنالاؤبني»

.١٣ةيآءامَـسالاةروس((هقنعىفهرئاطهانمزلأناسنالكو»

ىعسامالاناسناللسيلهنانآرقلانيبامك

.هدجواهوبااهانجةريرجوأةثورومةئيطخل

ةيحضسيلهنأو،

٠ا٧ْةيآدنالةروسااىرخارزوةرزاورزتال»

لب،هنأشومالسالاهكرتيملو،مالسالالْوناسنالاوهكلْدو

ةنامالالمحو،ةلاسرلاةيهأتوَ،ةيلوئسملالمحتلالماكادادعاهدعا

ادرفهتايحميظنتو،ةايحلابابساةئيهتوملعلانمهلهللاللكدقف

عمواهنطوىف،هتلودوأهتريشعىفو،ةرسأنفواديحو،ةعامجو

نمىلياميفهلصفنسامكلذو،هلقلخاملاريم،ىرخأناطوأ

.باتكلااذه
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ثلاثلالوًـصفلا

مالسالاةسرنمىفناسنالا

لعجكلذك،لبقتسملالجرجرختيلةسرحملالفطلالخديامك

ليحتىلعارداقاحلاصاناسنااهنمجرخيةسردمناسناللمالسالا

جاهنمو،لابجلاوضرألاوتاومسلااهلمحبتعانةنامانمهبفلكام

ىرشبوةيحروىدهوءىشلكلانايبتهللاهلزنأباتكةسردملاهذه

نمليقىذلاملسوهيلعهلل.اىلصدمحمىبنلانعةنسو،نيملسملل

ىحوالاوهنا،ىوهلانعقطنياموهلوقهقحىفنمحرلانحل

.ن،٣تايآلامجنلاةروس«٠ىوقلاديحسشهمُـلعىحوي

ناملسيملابىدأافلابامامتهاناسنالابةسردملاهذهتمتهادقل

نمهيلع،اجتنمالماعاوضع.ناسنالاىنبنمهريغلةبسنلابنوكي

عابتأنمهريغهبفرشيملام،قوقحلانمهلاملثمتابجاولا

.ىرخالاتانايدلا

امم،ىمرملابيصمهتلاسرىفوامشداههلمعىفملسملاناككلنب

ملاعلاملعلاهيفداسرهدلانمنيحىتادقم٠،ملاعللهتهايسهنعجتن

كسمتنأمويكلذوe`ضرألاعوبرىلعةقافخمالسالاةيارتعفتراو

المعهوقبطوةيمالسالاةسردملاجاهنيبنوملسملانمحلاصلافلسلا

ىهلالابحلاةديلوةيحضتوةديقعنع،صالخاوملعنع

مطحتتوقافآلاهلحتفتتم٠ةوقاهلدعتالةوقبناسنالاعفحيىذلا

ناكنامويادحاوافصنوملسملاناكناامويهلككلذ،زجاوحلاهماما

«مهنيبءامحررامكلاىلعءادشأهعمنيذلاوهللالوسرديحم»

.٢٩ةيآحتفلاةروس

اوعجرومهبتارمنعاولزندقرضاحلاانتقوىفنويلسملأناكاْداو

مهيلعهبجوأامبمهكسمتمدعلو،مهجاهنممهلاههالعجاركلذفىرقهقلا

.مِـهْـسومهبر

سيلف،ءارتفاضحماذهم٠،مالساللبيعلابسنيمضعبناكاْداو

اوكسيتومهرهوجاوكرتنيذلانيملسملابيعبيعلام٠،بنذنممالسالل
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اوناكنادعبنيحوسماوحبصأو،مهيلعالابوناكفمهريغضرعي

ذتلاءادعانمذختيولئازلاضرعلاءاروىرجينملَامااذهو،ةداس

.الابْـحالاهنولُايالم٠،هلةناطي

رنسكيوهسفندوسيىذلاناسنالاجرختنأةيمالسالاةسردملافحهو

لزنااموملسوهيلعةتلاىلصدمحمىلعلزنأامبانمؤم،بيغلابانمؤم

ةروس«نينمؤآدلوهلوسرلوةزعلاهلواالجوزعهلوقىفهلهللا

ىلعءادهسشاونوكتلاطسوةمأمكانلعجكلذكو))-٨ةيآنوقمانملا

لظىفعيطتسيكلذبوا(٣ةيآ«اديهشمكيلعلوسرلانوكيوسمانلا

ةياردوعتكلذبوهئادعاىلعبلغتلاةدارالاةوقىلاةيعادلاةيبرتلاكلت

ىهلالاجِاهنملاوةينابرلاةيبرتلالضفبعاقبلالكقوم٠عافتراللمالسالا

نوكيناةيمالسالاةسردملابنمؤملااهاقلتيىتلاسوردلالوأف

لزنااموملسوهيلعهللااىلصدمحمىناعلزنأامبانفؤم،بيْـعلابانمؤم

ريخلااهيفاهيدؤيلامعْابهنامياىلعانهربم،هلبقنملسرلاىلع

ىدهىلعناكونيقتملانمناكاهادااماذام٠،هريغلوهسفنلهلك

ةروسسىفدروامكلذو،نيحلفملأدادعىفلخديكلذبو،هبرنم

نيذلا،نيقتمللىدههيفبيرالباتكلاكلذةيآةرقبلا

نونمؤينيذلاو،نوقفنيمهانقزرامموةالصلانوميقيوبيفلابنونمؤي

ىدهىلعكئلوا،نونقوي٠مهةرَـح»ابوكلبقنملزنأاموكيلالزنأامب

.((نوحلفملامهكئلواومهبرنم

ْةرهاجملااهنمملعتيىذلاناسناللميوقتاهلكسوردلاىلاوتتمث

كلذناكولو،مئالةمولفاخيالةيبدأةعاجشىفىارلاءادد٠اوقحلاب

ةروسىفرداصلارمالااعبتتمودعلةرصنوهسفنلةميزههيفقحلا

((نوملعتمتناوقحلااومتكتولطابلابقحلااوسبلتالو))٤٢ةيآةرقبلا

لجوزعْهّـللرمأنما٣هةيآءاسنلاةروسىفدروامولتيكلذكو

مكسفناىلعولوهتلءادهشطسقلابنيماوقاونوكاونمآنيذلااهيااي»

نيْدلااهيأاياا٨ةيآةدئاملاةروسىفرمتْايمث((نيبرقالاونيحلاولاوأ

ىلعموقنآنُـسنمكنمرجيالوطسقلابءادهشهتلانيماوقاونوكاونمآ

.«نوملعتامبريبخهْـتلاناهللااوقتاوىوقتللبرقاوهاولحعااولدمتالأ

هبمزتلاامبهئاِـَـمومدعلةنجلانمهتيصعمهتجرخاىذلاناسنالاو

لالْـعكرتيناحصيال،هيلعةمرحملاةرجشلانمهلكاممدعوهو
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ںسوردبكلذو،دهعللءافولاوةبونلاباهنممبرخينابجيلبهةيطخلا.

٠كلْدبو،ىرخاةرمةبرجتللضرعتيالىتح۔نآرقلاةسردملْواهاقلتي

مهدهعبنيم٠وملابقلدوهعلاودوعولابثنحلاةقبرنمنِدررحتملاىلعقلطي

ناكدهملانادهملابوفوأو)رمأنمدوقلتاملضفبكلذو،اونهاعاْدا

ةيآءاريمالاةروسب(الوًـسسم

ةجيتننأ٠نمؤيهنال،هبمزتليهنافدهعلابءافولاناسنالافلكامهمو

نينمؤملانمىرتشاهللانا)هبرجاهنمىفأرقامك،ميظعلازوفلاوهكلذ

ادعونولتقيونولتقيم٠هللاليبسىفنولتاقيةنجلامهلنأبمهلاومُاومهسفنأ

اوربشبتساْـمهْـتلانمهدهعبىفوأنمونآرقلاوليجنالاوةاروتلاقحهيلع

١١١ْةيآةبوتلاةروس(ميظعلازوفلاوهكلْدوهبمتعيابىذلامكعيبب,

ىلاعتهتخالوقىفدرواملكلذوربصلاةفصلةمزالمةفص٠دهعلابءافولاو

سُّابلانيحوءارضلاوءاسأبلاىفنيرباصلاواودهاعاذامهدهعبنوفوملاو)

.ا٧٧ةيآةرقبلاةروس(نوقتملامهكئلوأواوقدصنيذلاكئلوا

ناكاملو،.ادهعسانلانيبدقاعتلاو،ادوهعدوقعلاتناكاملو

لمعلاِوٍتادابعلاةينأتدبعلاىلعضرفيهيرودبعلانيباقاثيمهللابناميالا

دوقعلالمهتال'اهْـتلاةيانعتحارأدقف،ىنداوَـعلانعداعتبالاورماوالاب

هنيبتناكوأ،ناسنالاىنبنمهريغودبعلانيبتناك.ءاوس،قيثاوملاوأ

٠اونمآنيذلا-اهيأاي):هلوقىفلجوزعاهيلاراشأدقف،نمحرلانيبو

نيْدلاو،.قاثيملانوضقنيالوهللادهعبنوفوينيللا.)-(دوقعلاباوفوأ

،باسحلاءوسنوفاخيومهبرنوشخيولصوينأهبّهللارمأامنولصي

ارسمهانقزرامماوقفنأوةالصلااوماقأومهبرهجوءاغتبااوربمبحنيذلاو

دعرلاةروس(رادحلاىبقعمهلكئلوأةئيسلاةنسحلابنوعرحيوةينالعو

.٢٢-٢.نم

بقلهيلعقًـلطينأنكميالودهعلابءافولاناسنالاعيطنسسيالو

ربصلاوهناحتمالحاجنلازاوجوءالتبالاوةبرجتلاوناحتمالابالانمؤملا

ىلاعتو.كرابتلاقاْدلو،ءاهعنلاىلعركشلاوءاضقلاباضرلاوءالبلاىلع

مهوانمآاولوقينأاوكرتينأسانلابسحأ):توبكنعلاةروسسلوأىف

ناسنالانمساسحلارتولاىلعهْـتلاابرضةرقبلاةروسىفو،(نونتغيال

هيلع٠ةظفاحملاوهعمجىفبلاكتيوءرملاهيلعظفاحياميفناحتمالالعجو

دىشبمكنولبنلو)ىلاعتوكرابتهللالاقدقف،دهجوةوقنمىتوااملكب

(نيرباصلارشبوتارمثلاوسيفنالاولاومالانمصقنوعوجلاوفوخلانم

.اههةيأ.ةرقبلا

(نايحالا-٦مم)
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باتكلايفومالسلاوةالصلاهيلعدمحمةلاسرنفناسنالاىمرحيامك

كلتمامأدومصلاىلعهدعاستىتلالئاسولاىبنلاكلذىلعهّـنلاهلزناىدلا

نيملاعلابرجاهنمعماجلاروتسحلاىفارقيفةنتفلانمةاجنلاوبراجتلا

اريخناسنالااذهبهللاديريمث(ةالصلاوربصلاباونيعتسا)ميركلانآرقلا

كلنبواورباصواوربنمم٠لبقنمءارضلاوءاسأيلايمهسينمصصقىصقيف

نيحوءارضلاوءاسًابلامهتسممكلبقنماولخنيْدلالثم)هللامهرصت

؟هللا.رصنىتم:هعماونمآنْـبلاولوسرلالوقيىتحاولزلزوىسأبلا

-٢٠ا(ةرقبلا(ِبكمهثلارصنناالا

وخلةقباسلاةيآلامهتركذنينلاءالؤهلهناحبسهللافصونأو

اننااسِـسرنولوقينيْدلا)ىلاعتوكرابتهلوقلْومهنعدروممِوملفصو

هبْهللافصوىذلافصولاكلف(رانلاباذعانقوانبونذانلرفغام٠انمآ

ىلاعتوكرابتهلوقىفةيَـتالاتافصلامهلركذفمهنعْهُـللاىضرنيذلاكئلوأ

(راعسالابنيرفغتسملاونيقفنملاونيتناقلاونيقحاصلاونِـيرباصلا)

زعوايننلاميعنمهيحيأنيباوعمجنيتلا،١٧ةيآنارمعلآةروس

انير.لوقينممهنمو)ميركلاهباتكىفمهنعربخوهللاامهفصوىتحةرخآلا

بصنمهلكئلوارانلاباذعانناوةنسحةرخآلاىفوةنسحاينملايفانتآ

.(باسحلاعيرسهللاواوبسكامم

درجمسيلىربكلامالسالاةسرحمىفناسنالاهاقلتيىذلاملعلاو

نيناوقدرجمتسيلىهاونلاورماوالاناامك،هرخصىفهظفحِـيلهملعتيملع

هتايحىفهملعقبطينأناسنالارمالب،ناسنالااهنعلأسيالونست

ةباقرلاوهناحبسهبناجنمةباقرلالعجىذلاهلل.انمرمُابكلذو،ةيلمعلا

هللاىريسم٠اولمعالقو):لجوزعرمأهقف،نينؤملاولوسرلابناجنم

لخن،هلوسروهللاعاطأوملعامبلمعناف(نونمؤملاوهلوسرومكلهع

كئلوأم٠لوسرلاوهثلاعطينمو)تايآلامهقح'ىفهلل.الزنأنيذلافاصمنف

نيحلاصلاوءادهًـشلاونيقيحصلاو،نيببنلانممهيلعهتلامعنانيذلاعم

.(اقيقركئلوأنسحو

دقف،ةميركلاةيآلامهتركفنيفلاءالؤهرقملهجيالناسنالكو

ىرجتتانجمهلناتاحلاصلااولمعواونمآنيفلارشبو)ملسملكارت

نمانقزرىذلااذهاولاقاقزرةرمثنماهنماوقزراملكراهنالااهتحتنم

(نوحلاخاهيفمهوةرهطمجاوزأاهيفمهلواهباسثتمهباوتأولبت

مهلتناكتاحلاصلااولمعواونمآنيْـحلانا)-٢هةيآةرقبلاةروس

نيعتانج)-(الوحاهنعنوقبيالاهيفنيحلاْـحالزنسموهرفلأتانج

ريرحًاهيفمهسسابًـلواؤلؤلوبهَدنمرواسانماهبم٠نولحياهنولْـحدپ
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ىذلا،روكسشروفغلانبرنانزحلاانعبهذاىذلاهللدمحلااولاتهو

(بوقلاهيفانسميالوبصناهيم٠انسميالهلضم٠نبةياقملاراداتلحأ

كئلوأتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاو)-٣ةيآرطام٠ّهروسج

اوقتانيخللمكلفنمريخبمكئبنؤالق)-(نوحلاخاهيفمهةنجلاباحصأ

ناِوضروةرهطمجاوز٢واهيفنيدلاخراهنالااهتحتنمىرجتتانجمهبردنع

.١هةيآنارمعلآةروس(دابعلابديصبهثلااوهْـتلانم

ُهللانمءادنلاهمامأف،لمَـعلانعىناوتوأروتفناسنالاباصااذاو

لبقيلراهنلانفهديحتفيوراهنلاءىسملبقيلليللابهديحتفيىذلالجوزع

ةسنجومكيرنمةرففمىلااوعراسو):لوقيءادنلاو،ليللاءىسم

مهيرمهفرعنوقتملاءالؤهو(نيقتمللتحعأضرالاوتاومسلااهضرع

نيماعلاوظيفلانبمظاكلاوءارضلاوءارمسلاىفنوقفنينيذلا).هلوقي

.(نينسحملابحيهلطاوسانلانع

مينئهطيسشحاوفلااولعفنِدَدللىلاعتوهناحبسءادنلابقعادقو

مهيونْدلاورففتسافهللاااوركذمهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذانيفلاو)

هللوا،نوملعيمهواولعفامىلعاورصيملوهلل.االابونذلارقفينمو

اهِـيفنيحلاخراهنالااهتحتنمىرجٍتتانجومهيرنمةرففم.مهؤازج

.ا٢٦ةَـينارمعلآةروس(نيلماعلارجأمعنو

،ة٠رفغملاىلاعراسيناناسنالانمتبلطةقباسلاتاي،الاتناكاذاو

رافنتسالانمتلعجهدايعبهللاةمحرناو،رافنتسالاوهةرفغملارالحقغ

ْلجوزعهثلالوقنفدِروامكلفىلعانليلهو،ةرَـح9اواينحلانفاعاتم

ارافغنابشهنامكيراورففتساتلقف):هموقلملاسلاهيلعحونناسلىلع

تانجمكللعجيونينبولاومأبمكلدميو،ارارخممكيلعءامسلالسري

.١٢-١.تايآلاحونةروس(اراهتأمكللفجيو

ناْـسنالا.ملسوهيلعهللاىلصهْـتخالوسرثحدقريخلللمعلانْوو

هللاىلص.هللالوسرلاقهنعهللاىضرةماماىبانعىوردقتيناحاب

هكسمتناوكلړخلضفلالنبتناكنامثآنبااي)).٠ملسوهيلع

لوسرلاق:لاقهنعهللاىضرلالبنعو،ىذمرتلاوملسمهاورا(كلرش

تلقف،عنمتالفتلئسامو،ابختالفتقزرام:ملسوهيلعهللااىنصهثلا

ميلاعتةصالخو.«رانلاواكاذوه:لاق7كلتب"ىلفيكوهللالوسراي

ةيحانلاىفم٠،ىثناوركذنيبقرم٠ال،فرامتونواعتوقحاخأوبحأمالسالا

وهوىثناوأركفنمتاحلاصلانملمعينمو)نايوامستيةيحورلاوةينيميلا

ا..،ا٢{ةيآءاَـسنلاةروس.(ارقننوملظيالوةنجلانولخعيكئلوام٠نمؤم
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ةنًـسلل٠ًةامحهنييحنلم٠،نمؤمِوهوىثنأوأركذنماحلاصلمعسم)٠

.٩٧ةيآلحنلاةروس(نوليمياوناكامنسحُابمهرجأمهنيزجًـنلو

ىثناوُ'ركذنممكنملماعلمععيضأالىنأمهبرمهلباجتسام٠)

ْ.١٩هةيآنارمع`لَاةروس(ضعبنممكضعب

ْتايرحلامارتحاهلددحيابذعالهنناسنالالهني٠ىنَارقلابدالانمو

قحتسيالماكاناسنانوكيىتحرشبلانمهريغنيبوهفيبةقالعلابلأو

ةروسسىفتدروىتلارماوالاوميلاعتلانأو،ةينابرةفيطلنمهبجوتام

نوكتةحلاصةرسالاةحلاصةاوننوكياحااسحادرفقلختنأبةليفكَـلرونلا

اونمآنيذلااهيأاي)لجوزعهتلالوقلْودرودقم٠حلاصعهتجملاساسأ

وخمكلذاهلهأىلعاوملستواوسنأتستىتحمكتويبريغاتويباولخدتال

مكلنذؤيىتحاهولخدتالم٠ادحأاهيفأوحجتملناْـم.نوركذتمكلعلمكل

سيل،ميلعنولمغتامبهتلاومكلىكزأوهاوعجرام٠اوعجرامكلليقناو

نوحبتامملعيهلل'اومكلعاتماهيفةنوكسمريغاتويباولخدتناحانجمكيلع

كلذمهجورفاوظفحيو.مهراصبأنماوضفينينبؤملللم٠.نومكتامو

نهراصبًانمنضضغيتانمؤملللقو.نوعنصيامبريبخهتخانامهلىكزأ

ىلعنهرويخبنبرْـصيلواهنمرهظامالانهتنيزنيدجيالونهجورم٠نظفحيو

نهئانبأوأنهتلوعبءابآوأنهئابآ.وأنهتلوعبلالانهتنيزنيدبيالونهبويج

نهئامس٠وُانهتاوخأىنبوانهناوخا٠ىنبوُانهناوخاوأنهتلوعبءانبأوأ

لفطلاوألاجرلانمةبرالاىلوأريغنمنيعباتلاوأنهناميأتكلياموأ

نيفخيامملعيلنهلجرًابنبرضيألو،ءاسنلاتاروعىلعاورهظيملنيذلا

رونلاةروس.(نوحلفتمكلعلنينمؤملااهيأاعيمجهْـتلاىلااوبوتونهتنيزنم

.٣تايآلا

ناسناللىحورلابيذهتلاىفلاثملاليبسىلعةلثمانمانح.رسامنفار

نا.هيلعوننةنامألمحوةلاسرلقلخناسنالانأكشلللاجمالبتبثي

هَـللاطاحُادقو،المعهيلعمجرتيو،هتايحىفهملعقبطيىتحدهاجي

دقم٠،رمأامبلمعيملوهتايحىفهملعتامقبطيماناهنأباماعناكْـسالا

ءازجاديدهتدعولاعمو،ارينم٠ىرشبلاعمو.،اديعوبيغرتلاعمهللزنأ

،نولعفيالامنولوقينينلاةرمزنفلخدم٠ملعتامبعفتنيملوطرفام

؟نولعتغتالامنولوقتملاونمآنينلااهيأاي)ميكحلازيزعلاندلنمهلليقو

اوقتام٠)هلهللاباطخعمسيمث(نولعفتالاماولوقتنأهللادنعاتقمربك

ْفلتخمبارشاهنوطب٠نمجرخياللذكبرلبسىكلسام٠تارهثلانمىلكمْـت

ذخؤيالوةعافشناهنملبقيالوائيشسفننعسفنىزجتالاموياوقتا)

.(٨ةيآةرقبلا(نوزمفيمهالولنعاهنم

٠(ميلسبلقبههااىتانمالانونپالولامعفنيالموي)
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ِنيقِـتمللىدههيم٠بيرالايانكهنمضلجوزع،هللانمركذاذهلك

َضرعأنم):لجوْرعُّهلل.الوقعمسيوهفهسفنلهراتخياميفرحناسنالاو

.-.المِـحةمايٍقلامويويلداسوويف.ِنيحل،اخ،ارزوةمًايقلامويليحيهنافًهنع

مِـنبلنامْـهنيبِنوتم٠اًـختي،اقرزذئموينيمِرجملارْـشعحنوروصلاىفخفنيموي

.(امويالامتخبلناةقيرطمهلثمالوتيذا.نولوتيامبملع٠انحن،ارشعالا

ا.١َ.(-٩٩تايآلاهطةروس

تآدبالهنانمًؤيمويىفبنناحيسهاديتبسكامبنيهرناسنالافنذا

عيبتالفنيحرلل.تاوصالاتبعشخِوهلجوعالىعادلانوعبتيذئمويا

َ...الوقهلىضرونمحرلاهلنفانمالاةعاغشلاعفنتًال.َدثموي.اسمهالا

ىحللهوجولاتنعو.املعهبنوطيحيالومهفلخامومهيديأنيبامملعي

نمؤموهوتاحلاصلانملمعينمو.املظلمحنمباخدقوموبقلا

.١ا٢-١.٨تايَآلاهطةروس..(امضهالواهلظفاخيالف

انيصحتةنجلانمهجرخأامدنعمَاللجوزعهْـللانمراذنالاناكدقلو

.نييملاغالبلا.هيفناااميلعتو

ىدهىنممكنيتماياماودعضعبلمكضعباعيمجاهنماظبهالاغا

ةشيعمهلنافىركذنعضرعأنمو،ىقشپالوًلضيالفىأدهعبتانمن

تنكدقوىمعأىنترشنحملبرلاق.ىمعأةمايقلامويهرِـصنواكنض

ىزجنكبانَـكو.َ،ىسنتمويلاكلذكواهتيسنم٠انتايآكتتُاكلذكلاريصب

هط.ةروسىقبأودُـسنأةرخآلاباذعلوهبرتايآبنيبو*دملوفرسأنم

.ا٢٨-ا٢٣نمتاَـيآلا

انامياوةْـقمحاصاطورشملسملانفطرتشناهذههتسردمبمالسالاو

،هتقيقحىلعنمؤملارهظتتافصةدعءرملانامياةآرمو،لمعلاهمجرتي

ءاقفوةفصلاعمرهطلاو،لدعلاوطاسقالاعممركلاوةزعلاعمعضاوتلان

فوخلاو.للزل'٠نمصرحااعمةقداصلاةبوتلاو،ةنطفلةيولع!ا

وفملاوُ،وزهلاذخأمهللادوححنمذخالااىفنواهتلامدععمهتلانم

:ملسوهيلعْهتلاىلصهنلالوسرلوقبلهملاعمةيصخشلاةءاسالانع

نمزملارهظتتافصهذه.لك((اهديتعطقلدمحمتنبةمطافتقرسوْـلاا

هيلعقِـطنادقنمؤملانوكبكلذبو،هيلعنوكينُابجيىذلاهرهظمب

:ناترفلاةروسىفىلاعتوكرابتَهلالوغ

نولهاجلامهبطاخاذاو،انوهضرالاىلعنونتمينيفلانمحرلادابعو

انبرنولوقيلينلاوام١ايقوادجسمهبرلنوتيبينينثاو،امالساولاق
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فتاماقموارقتسمتعاساهنا،امارغناكاهباذعنامنهجباذعانعهفرصا

نيْـعلاو،اهاوقَّكلفسيبنلكواورتقيميلواوفرعيملاوقفهااذانيقلاو

قحلابالاهللمرحىتلاسفنلانولتقيالورْـحااهلاهللاعمنوعدي٠ال

ةمايقلامويباذعلاهلفعاضي،.اماثا'ىًـقليكلفلعفينمو،٠نونزيالو

مهتاتيسهلالتييكثلوافاحلاصلمعونمآوباتنمالاناهماهيفدلتجيو

ًبوتيهنافاحلاصالهعلمعوباتنمو،اهيحرأروفغهثلاناكو٠تانًـسح

،ام1ركاورموفللاباورماذاوروزلانوعهشيالنينلاو،اباتمهللاىفا

نينلاو،انايمعواهصاهيلعامماورخيملمهبرتايآب.اوركفاذانينلاو

،امامانيقتمللانلعجاونيعاةرقانتايرنوانجاوزانمانل.بهانبرنولوقي

اهيفنيتلاخ،امالسوةيحتاهيفْنوقليواوربصامبةفرغلانوزجيكئلوا

.٦٧-٦٣تايآلاناقرفلاةروساماقمًوارقتسمتنسح

جرخيدرفللاهنقلينأمالسالاىنعىتلاميلاعتلاَّكلتبوةلثمالاهذهبو

،حلاصدرفهنأدهشتهلوسروهثنانمةداهشهعمليحدقوملسملا

ةرسالاو،ةرسالانوكتتدرفلانمنأثيح،ىلوالاعمتجملاةاوذدرفلاو

.عمتجملاىفىلوالاةنبللاىه

انثحبيفانضرعكلذلو،هلكعمتجمللةئيهتىهلدرفلاةئيهتناو

بيتهتبمجاسالاةيانعنيبنل،مالسالاةسردمباهانونعىتلاةلاجعلا.هذه

بماسسالمالسالاةْـيهتىدمثحبنلوصفبثحبلااذهعبتنسو،درفلا

عمتجملافقوموعيتجملانمناسنالافقولخحنمث،٠ناسناللةايحلا

.ةيناسنالاوناسنالانممالسالافقومحضونىا،ناسنالانم



عبارلالصفلا

ناسماللةايحلابابساةئيهت

قلْـحببسفرعينأدعب،هيفقيعتملاوىمالسالانيحلاىفثحابلا

ةيهلالاةفيطللالوالا(نيمأوتنماجأزمتناكىتلاهقلخةعيبطو،ناسنالا

ةعيبطسانلاوهلةدابعلاولجوزعهللاىلاعوزنلا,اهتفيظوهذهو،ةيحورلا

انبد٠دقو،اهيفدولخلابحوضرالاىلاناسنالابنجاهلمعةيضرا

.ضرالاةرايعلقلخناسنالاناةقباسلالوصفلاىف

هدوجتقوطىتلالالْـعالاودويقلانمناسنالابجرخدقمالسالادجي

تناكدقلو،اهديىفةطلسلاتقبأىتلاةسْـسكلادهعهرخآ،اليوطانمز

عيبتتلظثيح،ةرخَآلانفواينملاىفسانلاباقركلمتةسحقماهتطلس

ةمواقمىلاكلذ.اهرجىتح،نامرحلاتارارتهردصتونارفغلاكوكص

دابعتسالاوقرلاتايرظنعمضراعتتىتلا،ةرحلاراكفالاةضهانمو

ةسينكلارقتحتنيركفملاوءاملعلانمفئاوطدوجوهنعجْـتہامم،ىنيحلا

ةسينكلاةضهانمفئاوطلاهذهلمعناكو،نيدلالاجربفرتعتالو

عيطتستالوارْـمااهسفنلكلمتالةشيركحيرلابهمىفمهلعجامماهلاجرو

.رقتسماهلنوكينْا

اهلعجوناسنالاةفيظورهظأ،ةتباثلاهدعاوقبمالسالاءاجاملو

ةدابعلاوةداملاوحورلانيبتقفوىتلا،همظنوهرئاعشنفميلافملاةحضاو

ںاسنالاكلخل٠ىويندلابناجلانعىدبعتلابناجللةلزعالم٠،لمعلاو

مالسالالعجُتيح،نازيملانمةدحاوةفكىفلمعلاوةدابعللتعضوْلب

نآرقلاىفهثل.ارماكلفىلعليلنرسخو،ةدابعِليعلاوالمعةدابعلا

موينمةالصللىدوناْدااونمآنيللااهيأاي)ةعمجلاةروسنفميركلا

٠نوملعتمتنكنامكلريخمكلذعيبلااورفوهثلاركنىلااوعسام٠ةعمجلا

دروّـللالضفنماوفتباوضرالانفاِووئنتنام٠ةالصلاتيضقاْدان

.'١.،٩ناتيالاةعمجلا

ُنينجاسسلانمنوكيلهللاقلخيملو،اثبعناسنالاقلخيملاذا

ابهرتموا،دجسملاناكرأنمنكرنفليفكاعلانمنوكيوأطقفنيحبسملا

كلفةدابعنمىنغيفهللاناكدقف،ةعموسصىفانيجسوريكنف

ةكقثامللتناكف،هركنيوهحبسيهْـتلاهقلخءىمُـقلكوةكه"الملانالناسنالا

ىرخأةفيظوهلتناكناسنالانكلو،طقفةدابعلاىهوةنحاوةفيظو



--

هللاةمعنرهظتىكل،ضرالاةرامعىلعلمعلاىهوةدابعلاةفيظوبناجب

:ىلاعتوكرابت-الاالوق٨(ةيآقفهكلاةروسيفءاجدقو،ةفطابوةرفخ

.(اببسعبقف،اببسءىكنلكنمهانيتَاوىضرالاقهلاكمانا)

،عرزيوعكريو٠َديشيودجسميو٠َربعيوحبسيلناسنالاقلخلب

تماحاورتسأايندلاهتايحبعتمتسي٠رجاتيوجحيو،ىوريوموصيو

.ةرخَآلااتايْـسباعاتمتساو

شيعي٠اهيلعالكنوكيلضرالاىلاةنجلانمناسنالاطبهيملو

،تمنو.ًهّـللادالَااهنوطبنمجرخيف٠ىضرالاكلتحلفينأنونةمئاسهلاك

سمانلااهياااي١٠ناسنالاهللاقلخملانفرعلجحلاةروسىفءاجامانعبتتولو

ةقلعنممثةفطننممثبارتنممكانقلخانافتبعل١نمبيرنف.متنك.نا

لجاىلاءاشنامماحرالاىفرقنومكلنيبنلةقلخمريغوةقلخمةفضمنممث

درينممكنموىفوتينممكنموممكنسشأاوفِـليتلالفطمكجرخنممث٠ىمهسم

اذام٠ةدماهضرالااىرتوايشمملعدعبنمملعيالِـكلرمعلالنرأىلا

جحلاةروس(جيهب.جوزلكنمتكْـس٢وتبروتزتهاءاملااهيلعانلزنأ

.هةيَا

ةياوغدعبناكهلْهّـللانارفغدمبضرالاىلاناسنالاطوبهنخا

ىتحهعراصينأدبالدوحلوحعْهنُاناسنالافرعكلنبونلطيشنلا

ُ.ةوقلاىلانِـجاتحيعارصلاوركعارصلاةوهسَـنهدنعتأسثنم٠،هعرصي

جحلاةروسىفهبُاشمزعهثلالوقكلفدبادقو،ةوقلابابسأنملهعلاو

عيبوعماويهتمحهلضعببمهضعبسبانلاهللاعفحالولو):{.ةيَا

.(اريثكهتلامسااهيفركذيدجاسموتا،ولصو

درفلاحلاصلناكءاوسليملاكندعيلمعلعدعبمكاسالاو

ِهنلعهللاىلصهللاالوسرنعدرودقف،نيحلارئاعشنمةعامجلاوا

ةلمرألاىلعىعاسل:ىمءاسنلاوىذمرتلاوناخيشلاهاوراثيعحملسو

راهنلامئاصلاليللامئاقلاوهللاليبسىفدهاجملاكسيكسمل٠اول

تسرتو،هباحصأعمملسوهيلعْهتناىلص.ىبنلاةايحتعبتنولو

عبتيملسوهيلعهللاىلصهللاالوسرتيارل،هدعبنماهفلخىتلاهتنسم

ثعيححللةاورلاةعسلا:جرخادقف٠املعلمعلانملعجيوا،لمعلاملعلا

ميلسوهبلعهتلأىلصهتلالوسرعمانكلاقهنعْهتلاىضرسنأنع

انرثكُا٠ُراحموبىفانلزنف:لاق.رطفملاانمومئاصلاانيم٠،هرفسينف

،ما.وصلاطقسف:لاقَ،هديبسممشلاىقتينماناسكلابحاصالظ
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اشلاىلصلومَـمرلاَلاقنباكرلااوطتسوةينبالااوبرضم٠نورْـظفملاماتو

.٥اهلكرجألابمويلانورطغملاديمهزداا:ملسوهيلع

هتتاىلصهتطالوسراوعاجةثتاثلةثهاحنيذختالاامئادىناو

نونْـعقملازجعوىتلانيناْوقلانمانوناقوىتايحىفاساربن،ملسوهيلع

هتغلباَـماوغلبينلنمنامزالاوروصعلافلتخمنفومهتاعزنفالتخاىلع

.ىجري.ةباصا'وةغالبوةمكحنمملسوهيلعهثلا.ىلصهللالوسرتاملك

:.لقهناهنعهللاىضرسمنانعىئابسلاوناخيشلاىوردقف

ييلاسيملسوهيلعهللاىلصىبنلاجاوزاتويب.ىلاطهرثالثءاج

اٍطا.لوسرنينحننيا:اولاتم)،اهولاقتمهنأكاوربخااملف،هتحابعنع

:مهدحألم٠؟رخلتاموهبنفنممدقتامهلرفغدقوملسوهيلعهللاىلص

.رطفاالورهدلا.موصااناوْ.رَـح9‘الاقو،ادبأليللاىلصُام٠انأامأ

هلهالوسرءاجف..ادبْاجوزت١الوءاسنلالزتعااناو:صخآلاقو

هللاوامأو.اذكواذكمتلقنيفلامتنلاتم٠،ملسوهيلعهللااىلص

،دخراوىلصأو،رطمأومموصأىنكلو،هلمكاقتاومكاشخالىنأ

.((ىنمسيلفىتنممنعبغرناسنلاجوزتُ،و

لمعلابابلاطممالسالناسنالاناكحورلاهذهبوميلاعتلاهذهنمو

نطاوبورومالاقناوخىلعدمتعيملم٠،)لمأتلاوريكفتلاىلعىنْـبملا

نابْـسالاوعدتةلثَـمانمهللاابرضامميركلانآرقلاىفدرودقف،تايبيغلا

.:ىلاعتهللالام٠لمأتلاوركفتلاىلعكلْداينابملعتلاورحبتلل

ىتلاكلفلاوراهنلاوليللافلاتخاوضرالاوتاومسلاقلخىفنا)

هبايحُاه٠ءامنمءابسلانمهللالزنُااموَ-سانلاعفنيامبرحبلاىفىرجت

رخملابلحسلاوحايرلافيرعتوةبادلكنماهيفثبواهتومدعبىضرالا

.٢٦(ةيآِهبرقبلاةروس(نولقعيموقلتايَالاضرالاوءامسلانيب

ىلوالاتايراهنلاوليللا٠فالتخاوضرالاوتاومسلاقلخىفنا)

قلخىفنوركفتيومهبونجىلعوادوعتوامايقْهّـللانوركذينيذلابابلْالا

ا٠رانلاباذعانقم٠كناحبسالطابازهتقلخامانبرضرالاوتاومسلا

.٩،٩١.ةيَانأرمعلَاةروس

لكنماهقظفحونيرلخانللاْـهانيزواجوربءامسلاىفانلعجدقلو)

ضرالاو،نيببباهشمهمبتأم٠عمسلاقرتساندالا،موجرناطدش

مكلانلعجو،نوزومءىننلكنماهيفانتبنأوىساوراهيفاذيقلُاواهانددم

هسنئازْـحانحنعالاءْىشنمناو،نيم٠زاربهلمتسلنموىكنياعماهيف
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ءامءامسلانمانلزنُاه٠حقاولحايرلاانلسرأو،مولعمرحقبالاهلَرمنامو

.٢٣-ا٧تايآلارجحلاةروس(نيتزاْـحبهلمتنااموهويكانيَـقسُاف

ىشرعلاىلعىوتسامثاهنورتدمعريغب.تاومسلاعغرىذلاهلنا.ا

لصفيرمالاربعي،ىمسملجألىرجيلك،رمقلاوسمشلارخسو

ىساوراهيفلعجوضرالادمىذلاوهو،نونقوتمكير.ءاقلبمكلعلتاَـيآلا

راهنلاليللاىشخي-نينثانيجوزاهيفلعجتاريثلكنمواراهناو

نمَتانجوتارواجتمعطقضرالانفو،نوركفتيموقلتاَـيالكلْدىفنا

لضفتودحاوءامبىقسيناونصريغوناوخصليخنوعرزوباتعا

دعرلاةروس(نولقعيموقلتايالاكلْدىفنالكالانفضعبىلعاهضعب

ناتي+اا

هللاالانهكسميامءامسلاوجلو٠تارخسمريطلاىلااوريملا)

.٧٩ةيآلحنلاةروس(نونمؤيموقلتايكلذنفنا

قدولاىرتفاماكرهلعجيمثهنيبفلؤيمثاباحسىجزيهللانارتملا)

ءاشينمهببيصيفدربنماهيفلابجنمءامسلانملزنيوهلالخنمجرخي

.(٣ةيآرونلاةروس(راصبالاببهذيهقربانسداكيءاَـشينمنعهْـمرصيو

ميمصتلاوًةفيهتلاةرئادنمناسنالاجرْـحيلمأتلاوړيكفتلاروندعبو

ةروسسىفلجوزعهللالوقنعءىتانكلْـتو،ذيفنتل1روتىلامسرلاو

.١.ةيآفارعالا

،(نوركشقاماليلقىشياعماهيفمكلانلعجوضرالانفمكاتكمدقلو)

.ُّتحبلهْـللاةْـيشمذفنيهنامياهنعىلختيالهلمعنفناسنالارمتسيمن

اهكنمىفاوشماو):ىلاعتوكرابتهلوقيفهلهللاهنمضىذلاهتوقنع

ضرالانفةبادنمامو):رخآنامضو(روشنلاهيلاوهقزر.نماَولكو

هللاناناسنالانمانامياثحبلاولمعلاطرشعم،(اهقزرهللاىلعالا

.(الولفضرالامكلعجىذلاوهوضرالاحلفيوهف،ءاذغىبرم

ىتُايمث،اهيم٠روخبلارذيواهثرحو.هضرابيلقتىفناسْـسالاأدبيمث

ضرالامكللعجىذلا)٢٢ةيآةرقبلاةروتابنالاوىرلارود

(مكلاقزرتاريثلانمهبجرخأفءامءامسلانملزناوءاّـسءاهسلاواَـشارف

طرفيملىذلاميركلاهباتكىفهدروااميفىلجتتىلاعتوكرابتهثلاةرلقو

:نمحرلالوقنمةلثمابرضنلو،ءىشنمهين

تيملاجرخموتيملانمىحلاجرخي،ىوْـملاوبحلاقلام٠.ةفانأا
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ءامءامسلانملزنأِىذلاوهو...نوكم٠ؤتانام٠.هلفامكلنىحلان

.اهكارتمابحهنمجرخنارضخهنمانجرخًاُـم٠ءىشلكتابنهبانجرْـحنن

نامرلاونوتيزلاوباسنعأنمتانجوةينادناونقاهعلطنملخنلانَـپو

تايآ9مكلنىفناهمنيورمثأاذاهرمثىلااورظناهباشتم٠رغواهتملس

.٩٩-٩(نمتايآلاماعنالاةروس(نونمؤيموقل

رعرزلاولخنلاوتاسشورعم.ريغوتامشورعمتانجأْـسنناىذلاوهو)

ااذاهريثنماولك،هباشتمريغواهباشتمنايرلاونوتيزلاوهلكأافلتخم

َد٠روس(نييفرصملابجيالهنااوفرستالوهداصحوهقحاوتآوريثا

.ا(اةيآماعْـمالا

تلقااذاىتحهسِـتيحوىدينيبارشبحايرلالسريىذلا:وهو(

،تاريثلالكنمهبانجرخْامءاملاهبانلزنْام٠تيمدلبلهانقسالاقثاباحس

هبرنذابهتابنجرخيبيطلادلبلاو،نوركنتمكلملىتوملاِجرخنمكلنك

(نوركشيميقلتايًآلافرعنكلتكادكنالاجرسخيالثبخىذلاو

.ه٨،ه٧ناتيةلافارعالاةروس

ايبارادبزليسلاليتحافاهردقبةيدوأتلاسفءامءامسلانمًلزنا)

ةروسس(هلثمدبزعاتمواةيلحءافتيارانلاىفهسيلعنوحقوياممو

ةيآيبدعرلا

هيم٠رجسَـشاهنموبارمشاهنممكل،ءامءامسلانملزنأىذلاوه)

لكنموبانعالاو.ليخنلاونوتيزلاوعرزلاهيفمكلتبني،نوييسيت

.ا٣ةيآلحنلاةروس(نوركفيموقلةيال"كلْدنفناتارشلا
١.

هيًباهذىلعاتاوضرالاىفهانكسًام٠ردقبءامءامسلانمانلزناو)

ةريثكهكاوفاهيفمكلباتعاوليخننمتاقجهبمكلاناشنًام٠،نورهاقل

(نيلكَاللغبصونهدلابتبنتءانيسروطنمجرختةرجشو،نولكأتاهنمو

.٢.ةيآنونمؤملاةروس

هبانتبنْام٠ءامءامسلانممكللزناوضرالاوتاوامسلاقلخنمأ)

ًموقمهلهللاعبسهلع'ااهرجمشاوتبنتنأمكلناكامةجهبتاذقئادح

.٦.ةيآلمنلاةروس(نولثمي

(نوحقوتهنممتنأاذافارانرضخالارجشلانممكلَلعجىذلا).رد

...٨.ةپآيسيةروس



-٩٢-

هلنكسمداجيا.ىلعلمعينأهيلعمتحيةْـعارزلابناسنالالمعو٠

..ةرامعلاوءانبلانم٠هثساهمهلأم٠هداصحل،انزُـخمهذختيودربلاورحلاهيقي

(اناتكألابجلانممكللعجو...انكسممكتويبنممكللعجةتل،او)

.٨.ةيآلحُـملاةروس

اهلوهس٠نسنوخختننُـمرالانفمكأوبو...ءافلخمكلعجذااوركفُاو)

رضرالوثعتالوهلقاءالآاوركذام٠اتويبلابجلانمنوتحنتو،اروصت

.٧(ةيَا٠فارعالاةروس(نينمسفم.

مهتويبلو،نورهظياهيلعجراعموةضفنمافقسمهتويبل...)

ةايحلاعاتمالكلفلكناوافرخزو،انوكتياهيلعاررسواباوبا

د.ن٣ةيآفرخزلاةروس(نييقتمللكبر.دنعةرخآلاوايندلا

مساومبيترتواهميظتىلاةعارزلاهفاشتكادنعنطسنالاجاتحامث

طبضنم`نكمتيىَـكلباسحلاونينسلادنعْهّـللااَهملعم٠داصحلاوةعارزلا

.ةدابعلاوألمعلاىفءاوسهتتوا

نعكنولأمِـس)

..١٨٩ةيآةرقبلا

ةروس(جحلاوسمانللتيقاومىهلقةلهالا

ددعاوهلعتللزانمهرحقو،ارونرمقلاوءايضسيسِـتلالعجىذلاوه)

انوقلتايآلا'.لصفي،قحلابالاكلفهللاقلخُام،باسحلاونينسلا

ںضرالاوتماومسلاهْـتل.اقلخاموراهنلاو.ليللافالتخاىفنا،نومنعي

/..٥،٦ناتَـيالاسنويةروس(نوقتيموقلتايآل

قلخمويهللا.باتكىفارهشبرسُـنعانتاهللادنعروهشلاةدعنا)

.٣٦ةيآةبوتلاةروسس(ضرالاوتاومسنا

راهنلاْةبَاانلعِـحوليللاةيَاانوحمم٠نيتيَاراهنلاوليللاانلعجو)

ءىكنلكوباسحلاونينسلاددعاوملمتلو،مكبرنمالضفاوفتبتلةرصبم

.١٢ةيَاءارسالاةروس(اليصفتهانلصف

،ةحارلاولمعلامهلمظن‘مهبهفطلوهدابعىلعّهللاةمحرنمو

٩٦٠ةيَاماعنالاةروس(انكسليللالعجوحابصالاقلاف):للقْـم
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كلفىفناارصبمراهنلاوهيفاونكسيتلليللامكللعجىذلاود)

ةيآَسنويةًروس(،نوعمسي.موقلتيايَال

(ارومشنراهنلالعجواتابسمونلاواسابلليللامكللعجىذلاوهو)

.(٧ةيآناقرفلاةروس

(اشناعمراهنلاانلعجو،اسابلليللاانطجو،اتابس٠مكمونانلعجو)

.١١-٩تايأبنلاةروس

بجو١ايعارزلاتالآلاىلاناجاتحيداصحلاوةعارزلاو

،هتالآعنصوعارتخالاوننفتلاىلاةجاحلاحاحلامامأناسنالاىلء

ْىلاجايتحاىفناكف.،هتاعانصتروطتمث،اهريغوتتارحملاوسمُافلاك

ىتلاتاناويحلاضعبنْـسأتساْـم،هليصاحملقنيوثارح1ارجيام

.هتمدْـحلهللااهرخس

هناحبسهئال.َاوهتايَايفاحضاوقولخمللقلاخلاميركتىلجتيانهو

ماعنالاىفلعجثيح،هليضفتنسحأفءىننلك`لصفىذلاىلاعتو

هْـتلالوقلوقلاقدصُاىفارهاظكلذو،ناسناللةمجدئاوفوةريثكعفانم

نيبنماغئاسماْـنبلانلتجرخأىتلاهللاةردقانلناباىذلالجوزع

انللعجو،ةريغصَهرمشحنطبنبسمانلل.ءافُـسنهيفادهشومفوثرف

زيزعلاانايب'كيلاوانسحاقزروأصكَـسهكاوفلانماْـبلع.ءافأامم

ا....ميكحلا

ْلامجاهيفمكلو،'نولكأتاهنموعفانموءفداهيم٠مكل٠اهقلخماعنالاو)

هيفلاباونوكتملدلبىلامكلاقثُالمحتو،نوحوستنيحونوحبرتنيح

اهوبكرتلريمحلاولافبلاوليخلاو،ميحرفوعرلمكبرناسيفنالاقشبال'ا

.٨تايالالحنااةروس(نوملعتالامقلخيوةنيزو

مدوثرفنيبنمهنوطامممكيقسنةربعلماعنالمكل.ناو)

نوذختتبانعالاوليخنلاتارمثنمو،نيبراشللاغئاساصلاخانبل

كبرىحوأو.نولقعيموقلةيَالاكلذىفناانسحاقزرواركسهنم

.نوشرعياممورجشلا'نمواتويبلابجلانمىذختانألحنلاىلا

فلتخمبارشاهنوطبنمجرخياللذكبرلبسىكلسام٠تاريثلانمىلكهث

لحنلاةروس(نوركْـمتيموقلةيكلذىفناسانللءافشهيفهناولأ

.٦٩-٦٦تلي’ْالا

،ناسنالاتاجايتحاونمزلاتاروطتبسانتىتلاتاعانصلاتماتمث
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ماميظعىلعةئشانلاتاعانصلاوةيحلجلاتاعانصلادىلانلسنالاهجهن

تمافِـظمىلعمليخلاوسبالملاوجيسنلاولزفلاتاعانصتماقامك،ملعمالا

ر.مامنألاكلخ

مويومكنمظموياهنوفختستاتويبمماعنالادولجنممكللعچو)

...نيحىلااعاتمواثاثأاهراعسشنأواهرابوأواهفاوصأنمومكتماتا

هتمعنًمتيكلفكمكسأبمكيقتليبارسورحلامكيقتليبارسمكل.لعجو

٨.ناتًـيلحنلاةروس(نوملستمكلعلمكيلع

قفتتناويحلاتافلخموةعارزلاىلعتماقىتلاتاعانص«انكتملو

ضرالانطابىفديدملاناسنالافشتكام٠،ةيناسنالاةيندملاروطتو

اهلخد١اوةيندعملاتاعانصلاملعتانهنمو،نحاعملانم٠هريغفشنكاامك

ںاسنالاةاداتناكفتنسحتفةيتدعملاتاغانصلاتروطتمث،هتايحىف

إ.هبوحوهملسنف

ىتحديححلاربزىنوتآ.امدرمهنيبومكنيبلمجأةوقبىنونيعأم٠)'

ِعرفاىنوتآلام٠ارانهلعجاذاىتحاوخفنارلاِـتمنيفحصلانيبىوامساذا

.٩٦-٩هفهكلاةروس(ارطقهيلع

هلانلأوريطلاوهممىبوالابجايالضفانمدوادا:ِدتآدقلو)

نولمعتامبىنااحلاصاولمعاودرسلانفردقوتافباسلمعانُا.دييحداا

نيعهلانلَـساورهشاهحاورورهشباهودغحيرلاناميلسلو...ديصب

هقنْدنانرمأنعمهنمغزينموهبرنخابهييينيبلمعينمنجلانمو،رطقلا

.١١.ةيآأبسةروس(٠رعسلاباذعنم

لضفدجنةقباسلاةَـيآلارارمتسالابو

.ملعينكيملامءاشياممهيلع

ثيحناسنالاىلعدثلا

٠روحقوباوجلاكنافجوليثامتوبيراحمنمءاشيامهننوطيعي),

ةروسس(روكشلاىدابعنمليلقواركشدواد٠لآاولمعاتايسار

.١٣ةيآأبس

نناعمنمناسنالاهفيشتكاامةطساوبوةيديدحلاتاعانصلاىلعو

تابابدلاوتارايسلاَناسنالاعرتخاضرالانطابىفلورتبلادوجووىرخأ

.لِـحوزعهللالوقىفرهاظكلذوةحلسالاوتاحفصلاو
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هبنرثام٠،احبصتاريغملاف،احصمايروملام٠احبضتايحاعلأو)

.نمتايداعلاةروس(اعمجهب٠نطسوف،اعتن

اهيفهللعجوراهنالاو)راحبلارخستىلاناسنالاةنباهجومث

رحبلانمجرْـحتسِـسورهنلابخعنمىوتري،اعاستموةنيزعفانم

رحبلانمجرختسيو.رهنلابخعنمىوتري،اعاتموةنيزاهذختي

نوكتوهتراجتليحتىتلاهنفسوهكلفلاهنملكةحفصرخسيو،حلنا

رمىلعناسنالامحقتىلعدعاسامم،رفسلاولقنتلأولقنلالئاسو

ديعبلاتيرقىتلاوراهنالاوراحبلابابعرخمتىتلارخاوبلانأو،نمزلا

هثلالضم٠ىلع,ليللريخلراطقالاواهضعببتاراقلاتلصوونادلبلانم

هللالضفبافارتعالاثملاليبسىلًـعتايَآلاقوْـسلاناو،هدابع.ىلع

:لجوزع

انلعجوارارممءامسلاانلسرأو)

.٦ةيآماعتالاةروس

(مهتحتنمىرجتراهنالا

هنماوجرختستوايرطامحلهنماولكأتلرحبلارخسىذلاوهو)

(نوركشتمكلعلوهلضفنماوفتبتلهيفرخاومكلفلاىرتواهنوسبلتةيلح

.:.١(ةيآلحنلاةروس

ًلعجوجاجاحلماذهوتارفبخعاذهنيرحبلاجرمىذلاوهو)

.ه٣ةيآناقرّـملاةروس(اروجحمارجحواخزربامهنيب

،ىساوراهللعجو،اراهنا-اهلالخلعجوارارقضرالالدجنما)

ةروس(نوملعيالمهرثكألبهللاعمهلااازجاحنيرحبلانيباولعجو

.٦١ةيآلمنلا

جاجَاحلماذهوهبارشحئاستارم٠بنعاذهنارحبلاىوتسيامو)

هيفكلفلاىرتواهنوسبلتةيلحنوجرختستوايرطاهحلنولكْات٠لكنمو

.ا٢ةيآرطام٠ةروس(نوركشتمكلعلوهلضم٠نماوفتبتلرخاوم

نماوغتبتلونورمأيهيفكلفلاىرجتلرحبلمكلرخسىذلا,هللا)

,.١٢ةيآةيثاجلاةروس(نوركشتمكلعلوهلضض

تليسقملام٠،ارميتايراجلام٠،ارقوتالماحلاف،اورفتايراذلأو)

.١نمتايآلاتايراذلاةروس(ارمأ
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.٩٦ةيآ.ةدئاملاةروس(مكلاعاتمهمامطورحبلاديصمَـكللحأ)

،اهنطبىفنهامعوتاسَـشورعمتانجولابجنمتوحاموىضرالاو

رخاوبورخاومنماهيلعاموراجحالانيمثوءىلَالانماهيف'اهبراحبلاو

ايرطاْـيحلوتارم٠بذعءامنمىوحتاموراهنالاو،'هثلارمأبىرجتكلفو

كلذلكَ،بأودلاوماعنالاوعارشلاتاوذنماهتاحفصىلعىرجيامو

ءامسلاىلاهجتام٠،هنيندموهتاجايتحاوناسنالاعماطممامااليئضحبصا

اهرخسسم٠،اهرابخأعلطتسيواهرارسافشكيواهتانوكمفشكي

.ريبكلاىلعلاهللانمىحوبالاكلُدنكيملو،هبلاظمل

نمملعيملامىلعهعالطاو،ءامسلارارسأناسنالافاشتكابو

لصودقنكي٠ملضرالاىفاعاقبتفشنتكاىتلادالِـجنملاوةرئاطلاعنًـصلبق

تفشتكامث،ممالانيبتلصووديعبلاتبرقم٠نمزلاترفوولبقنماهيلا

بلاسيلافرعاهنمو،همولعىفاهلخدأم٠ةبذاجلاةوقلاوةدراطلاةوقلا

٠ءاضفلاباجو،ءاوجالاوءاوهلاسمردوةرنلاىلالصوتمث،بجوملاو

دديدجقافآهلرهظتمويلكنفو،ددجيوعرتخيوفشتكيلازيالولازاحو

ىكلسلالاصتالاعرتخام٠ريثالاپ.تاجومرخسىتح،فُراعملاومولعلاني

_.ىكلساللاو

هلككلذنأاندجولركفلابانحرسورظنلاانصحموانقتدوانققحتولو

ءالؤهىدياىلعتازجعمنمهْـتلا.عنصاموهئايبنالهتل.اىحوأاملضفب

.اهيجوتوناسنالل٠اميلعتناككلذلكو،ءايبنالا

دقم٠،ابجعهتلااتايآنماندجولنجلاةروسىلاالثمانرظنولف

ىئاوهلالاصتالانمةعئار,ةروصبناسنالاىلاتانيبملاتايَآلاكلت'تحوأ

ناسلىلعءاجدقْـم،التمقدصأناكم٠الثمْهٌللابرْـصدقو(ىكلساللاإ

ءامسلاانسملاناو)ملسوهيلعهْـتلاىلصىبنلاىلاىحواامدنعنجلا

مهسللدعاقماهنمدعقنانكانأو،ابهَـشواسارحتٹلماهاندجپوف

َ.ىلاعتهلوقءاجرجحلاةروسيفو(ادصراباهُـسنهلدجينالاجمتسينمف

.(نيبمباهشهعبت.ام٠عمسلاقرتسانمالاا

هدابعلاهلعجلجوزعنمحرللةرتقالاضرالاىلاءامسلا-ىحوامو

،ةجيتنلااهبقعتنيللاعلطتلاووكفتلاىلامههجوتىتلاىسورنلابةنيط

ىبنلاىلعىحولابضرالا٠ىلالمربجلوزنامو،لمعالاةجيتنلا'٠امو

(ميلع’ميكحنللنمنآرقلاىقلتلاهنأو)ضرالاىلاءامسلاسردالا

ةيآليللاةروس
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ىلِامارحلادجسملانمملسوهيلعهللاىلصدمحمىّـسقاءارساو..

،ةعرسلانعثحييناىلا.ناسحالاهجوتهللانمةيآ.ىصقإلادجسلا

هتلاملعنفكانهنأىلعليلعلاوهءارسالاةثهاحنفديحولاسرحلالعلو.

٠ءوضلاوتوصلاةعرسلب،ةثافنلاقوفتةعرس

دجسملاىلامارحلادجسملانماليلهدبببىرساىذلاناحيسي)

.١اةيآءارسالاةروس(ىمقفالإ

نيسوقَباقهنوكوءامسلاىًـلاملسوهيلعهتلاىلصىْـسلاجورعو

لصوىذلاناكملاىلالوصولانعنيعرتخملازجعيلهليلنتوهونحوىنداوأ

..هيلاهيلعهللاتاولص

ىوتسافةرم.وْدىوًـقلاديحَـسنهيلعىحوپىحوالاوهنا...):

ىحوأف،ىنداوأنيسوقباقناكمىلدتفاْـمدمث،ىلعالاقفالابوهو

،ىريامىلعهنورامتفأ،ىأرامداؤفلابتكامىحوأامهًدبعىلا

ىشفيذا،ىوأملاةنجاهدنع،ىهتنملاةردسدنع،ىرْـحأةلزنهآردقلو

اىربكلاهبرتايآنمىأردقلىغطامورصبلاِعازام،ىشغيامةرعسلا

.ا٨-انمتايآلامجنلاةروس

ةتلاىلصىبنلاةجوزتورايبسحنمضتتجارمملاوءارسالاةصقو'

مارحلادجسملانمهبىرساهناذنتليلاهدنعتيبيناكىتلاملسوهيلع

عجروءايبنالابىلصولزنوءامسلاىلاهبجرعوىصقالادجدسملا،ىلا

.اتفادهناكولازيالو،هناكمىلا

ا.بسحفجارعملاوقاربلامامأءاضفلانفسوعرتخمىنحنينلو

دهدهلاومالسلاهيلعناميلسةصقمامأَسموؤرلااونحينأمهيلعبجيلب

لصتنأتزجعتاعرتخملاكلتنأافياراننال،أبسةكلمونجلاتيرفعو

ناميلسىدينييأبسةكلماهبترضحأىتلاةعرسلاىلا٠اهناريطْةعرسب

هتلالومصصقلااِـنلعصقيميركلانآرقلاكرتنو،مالسلاهيلع

،.هفلخ٠نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالىذلالزنملا
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ْالنيبئاغلا..نمناكنادهدهلاىراالىلام:للقفريطلادقفتو...)

ديعثكمم٠،نييمنلطلسبىنتليلواهنحبخألوااديدشتاباذعهيفهعال

ةارماتحجوىنا.نيقيأينبأبسنمكتئجوهبطحتملامبتطح٠٠ْ.لاقف

نؤحجسياهموقواهتنجو،ميظعىشرعاهلوءىشلكنمتيتواومهكلمئ

مهم٠ليبسلانعمهدصفمهلامعاناطيشلامهلنيزوهللانوهنيسمشلل

ملعيوضرالاوتاومسلاىفءبخلاجرخيىذلاهثلاودجسيالا،نوحتهيال

رظننسلام٠،ميظعلاىثرعلابروهالا.هلاالهللا،نونلعتامونوفختام

مهنعلوتمثمهيلاهقلام٠اذهىباتكببهذا،نيبفاكلانمتنكمأتقدْـصا

نم٩هنا.ميركباتكىلاىقلأىناالملااهيأاي:تلاق.نوعجرياذامرظناف

.نيملسمىنوت1وىلعولعتالااميحرلانمحرلاهللاامسبهناوناميلس

،نوحهشتىتحارماةعطاقتنكامىرماىفىنوتقأالملااهيااي:تلاق

.نيرمأتاذِامىرظنافكيلارمالا'وديدشسسأباولواوةوقاولوانحن:اولاق

ةلفااهله1ةزعااولمجواهوخسفاةيرقاولخناذاكولملانا:تلاق

.نولسرملاعجريمبةرظانم٠ةينهيمهيلاةلسرًـمىناو.نولعفيكلنكو

متنالبمكاتآامموخهللاىناتآامم٠؟لاببننودمتألاقناميلسءاجاهلف

مهنًـجرخنلو٠اهبمهللبقالدْومجبمهنيتأنلفمهيلاعجرا.نوحرختمكتيحهب

نالبقاْـهسشرعبىنيتني'مكيااالملااهياايلاقم.نورْـعاصمهوةلذااهنم

ِكًـماقم.نمموقتناالبقهبكيتآانأنجلانمتيرفعلانيملسمىنوتأي

لبقهبكيتآانأباتكلانمملعهدنعىذلالاق.نيمأىوقلهيلعىناو

ىيرلسضم٠اذهلام٠،هدنعأرقتسمهآراملف:كفرطكيلادترينُّا

ىبرنام٠رمكنمو،هسفنلركشيامنافركشنمورمكأمأركشولبيل

..(.-١نِـمتاًـيوأالمنلاةروس.(ميركىنَـع

،دهدهلاوناميلسنيبناكامةغالبنفروصدقىنَارقلاصصقلانا

انيلعىصقامزجع,او،ةيهلابعوجرلاةعرسوباطخلالوصوةعرسو

هسفنىلعذخاىذلانجلاتيرفع٠اهدتحىقلاةعرسلانورةسفانملانآرقلا١

ىتلاةعرسلاو،هماقمنمناميلسموقينالبقنسيقلبىشرعراضحا'

لبقناميلسني-يدينيبىشرعلابءاجىذلاباتكلامقعهدنعىذلااهقح

،عرساانكفءاضفلااننرانااولاقنينلامجليلكلفناو،هفرطدترينا

ركنينمفءعقوألمهلةصقلاكلتزاجعاناو،عفرااكفءامسلاانبجو

هللاو٥رمًالوهرمأبمئاقوهامىسنالاونجلانمهدنعهناملعيلفهلاةردق

.نيملاعلانعىنغ

،رةفعسبصلاقيرطبوااوفعءامسلاىلاناسنالاهاجتانكيملو

،ناْـسئالضرالاوتاومسلارخسىذلاهللانماهيجوتكلفناكاهنا

مكحلاميطلاوهوهتاي٦آمكحمىفءاهسلابناسنالاكلفهفرعىْدلاو



-٦٩

نكن.شكلىم٠رالاوتاومسلاىفربعتلاورظنايهوابعرماىالفْ.

هلوقلكلفودعتاَـيالارفضرالالبقتاوقل

ىًـلوالاهتهاي'ورتاْـهلاوليللاهتالتّـحآوضرالاوتاومسلاقلخنفنا)

٠نارمعلآةروس(هفيلالا

ةيآماعنالاةروس

(رونلاوتاملظلالعجويضرالاومتاومسلاقلخىذلاهللدمحلا)
ا.

(ًءْامسلًا٠.يفاملْـسواًلوض٠رالاًقل.اقففىفتبتناتعطتسانلف)ا

.٣هةيآماعنالاةروس

رهنلاروكيوراهنًـلاىلعليللاروكيقحلابضرالاوتاومسلاقلخ)

ةيآرمزلاةروس.(ليللاىلع

ةيآنمحرلاةروس(نازيِـملاعضوواهعفرءامسلاو)

ًلكنماهانظقحونيرظانللاهانيْرواجوربءامسلانفانلعجدقلو)'

١ٍ٧و١٦ناقيرجحلاةروس.(ميجرناطيش

(امهانقتففاقتراتناكًص٠رالاوتاومسلانااورفكنيللاريملوا)

ةيآءايينالاةروس

اثلًاهباهنيزامواًـهجوربةسارنىل'،هرجءامسلاىلاناسنالاهاجتاو

ىسيشلاوموجنلاوبكاوكلاوكالهالابهتايحطبرْـم،رهقوسييستنم

يْـسمًـشلانأ.فرع'دقتارخسمناسناللهللانهلعجىئاللانهو،رمقلاو

ةمبشالاوتانيماتيفلابهدمتامك،ةرارحلاوءفحلاواراهنروْـنلابهديتىتلا

الععدعيىذلاليم٠ورولكلاوتانيماميتيفلابهعرزدمتكلذك،هتايحلةمزاللا

(.يليفورولكلأ)يئوضلاليثمتلاكانهنوكيثيح،هعرزءامنالماوعنم

،رحبلاو.ربلاتباملظ٠ىفاهَـبىدتهاىتلاموجنلاناسنالافرعكلنكًو

ةلصْوبلاعارتخانموةيرحبلاوةيريلاةلصوبلاعارتخاملعتاهنمو

ركفولواحامث،داصرالانم٠ملعته٠ةيوجلاتابلقتلاسردموجنلاو

ةعانصناو(ص٠رالارخسامك،هرمألهريخيتورمقلاىلادوعصلاىف

ناسنالاركفي'هفيكانيرپنأليفكلخيراوصلاعارتخاوةيعانصلارامقالا

َحيرملاىلالوصولاىفهلماواهرامغىفضوخلاوءامسلاقارتخاىف

لقعلاناسنالابهوىذلاُّهناو،هيلعىفخامعلطتسيوفشتكيىِـكل

،.همعنلضفبةريدملاةفيطللاوركفملا

ىذلاوهو.ِمبلعلازيزعلاريحقتكلْدكبسحرهقلاوسمشلاو)

موقلتلَـي9اانلضم٠دنفرحبلاوربلاتهملظنفاهباوحتهتلموجنلامكللعج

٩٧ةيآمماعنالاةروس(نوملعي
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اويلعتللًزانم٠هرتتواروًـنرمقلاوءاًـيضسمشلا.لعجىذلا.وه;

.هةيآسنويةروس(باسحلاونيسلادنع

.١٦ةيآلحنلا.ةروس(نودتهيمجنلابًوتمامالعًو)

وهو،نوضرعياهتايآنعمهواْـظوقحمافقسءامسلاانلعجي

(نوحبسيكلم٠نفلكريقلاو.ىسينشلاوراهْـنلاوليللاقلَـح٠ىذلا.

٣٢،٣٣٠تايآلاءايبنالاةروس

ْابنلاةروس(اجاهواجارساًـنلعجو،ادادش-اعبسمكقوفانينبو).

.ا٣،ا٢تايالا

اتمدحتلاانتوفيالفضرالاوتاومسلانعانثدحتدقانكناو

نيجوسكانمىوحيامبىوجلاءاوهلانام٠،الثمءاوهلاذخأنلو،امهنيبامع

نممضيامبو،تابنلاوناويحلاونتسنالاةايحلةمْزالةرورضوهو

ةيوسشنلاداوملانيوكتىفايساسأانكردعيىذلانوبركلاديسكاىناه

تازاغنمءاوهلاىوحاموكلذلك،وجلاةرارحنمدحلانفاماهالماعو،

..ضرالاىفناسنالاةايحبابسالةئيهتاهريغوتوزالاونيجورتينلاكىرخأ

سبامهريغونوبركلاديسكواىنائونيجيسكوالاصالختسانًاو

عناصملاتميقأفةيعانصلانيئايملاحتفلماوعنمالماعناكتازاغلا

ىلاناسنالالصوأامم،ةلماعلاىديالاتلعتشاوتاسسؤااتطْـشن1ود

.ةراضحلاومحقتلابتارم

ةيسثكلامولعلاناسنالاملعتاهنيباموضرالاوتاومسلانمو

باسحلاونينسلادععنمو،ايجولويجلاوايفارغجلاوكلفلاملك

نفاحبسعنصوماقاوعرتخاوننفتةيهلالاميعنلارحبنمو،لجسوخرا:

٠رنايبلاهملعناسنالاقلخ،نآرقلا-ملع.ىذلا.نمحرلا"

نايحالانمريثكنفناسنالاًكلفنأ،قحللاقاقحااهنمدبالةحمل

بورحلاورشللةادأاهذختالب،ةيناسنالاريخلةادامعنلاهذهذختيمل

اهتقاطهيجوتنكميناكةيوونلاةحلسالاوةيرنلاةلبنقلاهْدهمرامدلاو

اقيرطهْـتمأهملعاممذختاناسنالانكلو،ةيناسنالاةعفنمومالسلل

ليجلاكناكم٠،هادِـيتحيشالابيرختو،هلصالءانفو،هتنلجىنبءاذيال

.هثرحامططبيضرالاثرحلثارحملارجاْداىذلافْـخلاىذ

ذختاوهيربراحلب،بسحفهتنلجىنبةبراحمبناسنالا.فكيمل.

دحلاوركفهبلقىلعناروهللاىشخيملفهمرحلاحالسلا.اءالآنم

لْأسيناىسنوةعيبطلاىلااهبسنوهللاةرنمىْـسوهللادوجوركناو



-ا.٢-.

تناكو،ةراجحلانمظلغاهبلقناكم٠اةعيبطلاهذهقلاْـحنهسفن-

.اهيربهنمفرعأةراجحلا

:ج٠رخيه٠قَـمشياملاهنمناوراهنالاهنمرجْـمتياملةراجدلانمناوا

(نوملعتامعلفاغبهللااموهللاةبشخنمطبهياملاهنمناو،ءاملاهنم

.٧٤ةيآةرقبلاةروس

هوحعفلخهتاوزنلعكرو٠ُ.هتوهمشدبعوهبرةدابعناسنالاىمن

كرتوهيلعمرحامبكترافهقنعلخأىتحهللغتساودودللاناِـطيًـشلا

.همْـتعيبطكوةييسجلاهتابغرعابشاالاهلمهالحبصأىتحهللحأام

هل٠نبزفةسيناحورةعيبطوةينابرةفيطلنمهبدوزامىسعنوةيبارتلا

.هلمعءوس

ةرطفقملاريطافقلاونيْـميلاوءاسنلانمتاوهَـسنلابحسانللنيز)

.ةايحلاعاتمكلفتمرحلاوماعنالاوةموسملاليخلاوةضفلاوبهللانم

ةيآنارمعلآةروس(بآملانسحهدنعهللاوايقتلا

،قزرلانمتيلريطلاهللح1ىلاعتوهناحبسهللاناناسنالاملعولو

هرمألكقلالكرخسلب،ءاللبعتمتلاومعتلاب(عافتنالاهيلعمرجبملو

عفنياموهتلا٠لحاامدوححىفكلقنكلوهىلاعتوهناحبسهنمالضفن

٠هتأوزقدبعاموهتاوهشءاروراسامناسنالا

اوفرسقالواوبرشاواولكو،دجسم.لكدْـعمكتنيزاومدآىقلي)

.تاييطلاوهدابعلجرخاىتلاهلل1ةنيزمرحنملق،نيفرسملابحيالهللانا

ةمايقلامويةصلاخايقتلاةايحلانفاونمآنيقللىهلّـهقزرلانم

-٣.ةيآفارعالاةروست('نوملعيموقل.تاكلذك

انليلتو،ةفطابوةرهاظهدبعىلعهيفنىرينابحيهللاناو

اهنكلةفيهافرلوناسنالاةمتخل.ءىعسنلكرخسهقاكلفىلع

بهايساهلأيهوهقلخنم٠ىفنو،اميصخهبرلناكفًهتلامعنأبرماكناسينالا

هببسبناكوهلدجستناهةكم'الملِارماىتحةهمركاوةكحفهقفةايحلا

.(الوهجاموللخناكهنانكلوميركتلايفةدايزكلمدوسحيلبادرطنأ

هيلاةدوَـعَـلاهللاةئيمنتهبانمزعدق،لصفلااذهىفانلهجأاامناو

نطسقالاهيلالصواميفةضيفتسماثوحبىوحيهديدجباتكىفاليصفت

لبقىقرلاْونيتلااذهىللنآرقلاتاراشاو،ملعتوةراضحو.ىقرنم

وعداامك٠قيفوتلاهْـلهاوعداو،ناسنالااهفرعاثعسحينا

.(املعىْـعنزبر)



نم

.ثلاثلابًـطًـبل1

عسيمتجملا

لوالِانطسضفلا

نايتالانفةرسالا

تمدسم٠ولوَ،عمتجملاحلصتحلصاماذاف٠،.عہتجملاةاونىهةرسالا

تناكءاخالاوبحلااهدارفاداسوةرسالاتطباذام٠،عمتجملادسْـفل

دمءاخرونمانفسثيعيومالسلاههعيوةبحملاهدوستحلاصعمتجملةاون

لتخياْدبو،ءانحشلاوءاضفبلأهدوستككفمعمتجملةاونتس:اكتمككفتاذاو

.هماظن

ىهومالاوجوزلاوهوبالابادبتدارفأنمنوكتتةرسالاتناكاملو

درسفلاةلاحنايبدعبانرثآدقف،ام’اناواروكذادالوانالسنًـي،ةجوزلًا

ا.دالوأوأةجوزوأاجوزناكءاوس،هترسأْىفهتلاحضرعننأهتاذبامئاق

ساسالاىرجحامهةجوزلاوجوزلاناكاملو،اثاناوأاوْداكاروگف

اهنمعرفتىتلاةرجشلااهنمتقبفىتلاىلوالاةرذبلاامهو،ةرسالاق

...لجوزعهللالوقلكلنو،عوتجملا

مكجاوزانممكللسغجوةاجاوْرأمكسفنانممكللعجهللاو)

(نورفكپمههللاةمعنبونونمؤيلطابلابفا،تايطلانممكفزروْةدفحونينب

ره٧٢ةيآلحنلاةروس

لئابقوابوعشمكنلعجوىثنأوركفنممكانقلخاناسانلااهيأاي)

١٢اةيآتارجحلاةروس(اوْـمراعتل

ءاوسنيفلنيجوزلانملكزكرملضرعتننااقيْاعاقحناك

ءامدقونييذوبلاوةمهاربلاةنايدانعبتتولف،ايوامسوأايعضوانيعناك

ركنتملوُّطقفلجرلابتمتهادقاهنااهاندجولىرخالاوتاْـنايحلاونييرضملا

نلكواهجوزلبقنمالاتابجاواهيلعضرفيملثيح،ارنمشالاةأرملا

،قوقحاهلنيعتيملىذلاتقولانفتابجاونمهضرم٠ِاهيفايساق

..ثروياعاتمِتناكةارملاناانعجولةينثولاتاتايحلاىلااقعجرولو

نأهلناكامك،هب1ثريدلولامالسالالبقةيلهاجلانفناكدق

نمتملسنأدهعلاكلفنفةأرمللنكيملوبُـيبأةسجوزِحكني

.ةجوزىهوقرلاوتيبلانجسالاةلفطىهرودأولا
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َهبنوهيلانادجنمالسالاِلعتةيباكلانايهال٠اىلاانعجراذاو..

نوهود،ِدودعمدبعوادودحبدحريغ‘ىلااحابماهيفجاوزلاديعِـبنباك

ةيحاننممْـعتهتفطاعىلع-أرطاماذالجرلاناكلب،.طرشواديق

بجنأدقنوكينبادمبحيرسقيلطتنوداهمْـعىلااهكرِـتي..ةاوملا

موقتو،تانبلاوْنلبلاىلجنارركتيوتاجيزلاهذهرركتتو.،ًىلوالا.نم

طابسسأ.ىلاةدحاولاةرسالاتمسقناكلذبو،داقحالاوةيهاركلا

طابينسأىلاةرسألك`تقرفتناهنعجتنامم،هاخألهسلكىداِـعب

بزحلكو،بازحأوقرفىلاةعامجلكوتاعامجىلاطبسلكو

٠ماسقناىلااريخاككفتلاهبىدأاككفماعمتجمناكف،تاليودىلا

،ليئارساةلودبىرخالاواذوهيةلوفدبتيمسامهادحانيتلودىلادوهيلا

ىلعمسقنادقتيبلانوكيكلذبوليئارسالسننمالااْدوهيامو

.برخفهيفن

ىلعةيْـحضلااهحئاقعوديمجلااهنيعبةيلاحلاةيحيسملاافعيقنالفأو

ييياوقتلانرماوتهحقسأدقةنهكلانأدحيسًـملاديسلاهبءاجىذلالصالا

ىزيلجنالاىحييممملالفوسليفلالوقهيفقنصيايعبآاانجسجاوزلالعجام

لوصاهباتكىفB(NT"AM(ماتنب)ةيَـسنكلادعاوقلادققىذلق

نكلو)لولغزىتمتفدمحاذاتسالاةيبرعلاىنأههجرفىذلاعئارَـشل9

امهبوظننفتلحولىتحهنعلصفنتالألجرلاىلعةأرملاتطرةسُـنانا

نمدحاهقبسياركفمارماكفناكلبحلاناكمةديحشلاةيهارذلا’

نوناقلاذا٠ةأرملااهبلطتناانوعبدوجورشتلااذهناىلع٠ساْـبلا

امكفاْ.امهلالئاقجاوزلالاحنيجوزلانيبلخعتيفهبمكحيىسنكلا

هسنمامكدحاجورخبحمسينلو،هبابقلغميكحيسانجسستنالختت

٠(ءاْـصفبلاوةوادعلاحالسبامتظقتناو

امهضبباهقحاسمنلاونيجوزلانيبديقلااذهنمةنهكلادارادقو

ةايحلَاحبصتناقيفوتلاهعمليحتسيادحرفانتلاامهنيبغلبولوىتح

باسمُـنلأدنعجاوْرلانوّـَـكلذبو،هيفبوغرمريغائيشفةيجوزلا

هيلاعفننااذاوهفورظتحتاعوفعمالاهيلعلبقيالارماىحيسملا

نيمهماعيمجةرسالادارفاحبصيوقاطي«الانجسةيجوزلاةايحلاحبصت

ةيبلالامهتايحبىحانمعيمجنفثراوكلارشوجئاتنلااوسابكلْدءارجنم

تاوهشلاوتاوزنلاباحصاةنهكلاءالؤهلوجلاولخيكلنبو،ةيقلْـحلاو

اباطخلارثكتفوالخالاوقاشعلاوتنايلخلاوتاقيشعلارثكقونوعترف

ءالؤهديىلعهكوكصعابتىتلانارففلاوتافارتعالاقوسسجوږفر

هةلهس



بح١.(-

ةقرفتلاتناكولوىتحةةقرفتلاهفرعتالوجاوزلافرعتةيحيسملاف

ىكتوقرالاوىكيلوتاكلا:بهاذمتمالقنىلاعجرتىهو،ةمتحموةبجاو

چيييالواتاباييرحق.لاصفنالا.مرحيىكيلوتلكلا-بهنملاْـه،ىتناتستوربلاو

،'نيجوزلاصخشنيب.ةيناهتجلااةقرفتلاحاباناو،اقلطمقثاطلا

دحاةنايخةلاحنفالاةقرفقلاهلهبمكحيالو،ةمئاقةيجوزلارابتعاعم

،اَـتقلطيناوااجوزتينانيجوزللىلعمرحيانهو،رخف-النيجوزلا

،نطبامواهنمرهظامءاشحفلاباكترابرسَـنابموغاحيرصتكلفَربتعيو

رشععساتلاحاحصألاىتمليجنابىمسملامهليبناءاجامىلعاهاهتعا

نابهنملاوة(نمسناهقرفيالهللاهعمجىذلاف)اهةسناسلاةليأل

اهمهانم،تالاحضعبنف٠قالطلاناحييبىتناتستوربلاوىمكفوثرالا

جوزتيناناقلطملاةارملا.والجرللنالحيالامهكلوةيجوزلاةنايخلا

حاحًـصتمليجناىفدروامىلعادامتعاكلفو،ننالطلادعبجوزتتول

.٣٢ةيآلاىسماخلا

.ىنزتاهلعجيانْرلاةلعل"الاهتأرماقلنمنمنامكللوقأفاناامًاو»

و.اااهبىنزيهنافةقلطمجوزتنامو

لعجتالثيح،ةيوِـسنلاناسنالاةعيبطلانزوميقتالةيحيسملاو

ايحباانجسناسناللةبسنلابدىمهاتلعجاذلو،ةميقىأةفطاعلل

،لتبتلاوابهرتللريتلاىلابرهيهلعجيوةرسالاةماقانماهرفني

ةيشخلادجوتملناو،هللانمفوخلاوأةيشخلانمءىشهدنعناكنا

٠اداسفضرالا'ىفثبعيلبراقلاىلعلدحلاهلتكرتدقف

تعفسناوةمْدالوةمرحجاوزلادسقملعرتملوةجوزلاتدسفاذاف

زوجيالهناْـملاصفنالابمكحاذاو،لاصفنالازوجيالم٠سثحاوفلارايتًىف

تنمتْواامىلعظفاحتملودهعلاتناخىتلاةجوزلاِرمفبجوزذينأجوزلل

لهأريغحبصأواهجوزدسحفىتلاةجوزلاعمنوكيلاحلااذكهو،هيلع

.١ةيجوزلاةماوقلاتاموقمدقفوُااهتعاطل

ةنايخلاىدمءىراقللحضوتالاثمأبمرضننأ\لاثملااْدهنماننكميو

عمتجملأوةرسالاقحيفةنهكلااهبكترا٠ىتلاىمظعلاةميرجلاوىربكلا

كاكفلانكميالايحبأاديقهربتعاوجاوزلانمبابشلامظعمرفنىتح

.بقاوعلامخوأوجئاتنلاأوسأهلناكامذم

'ًهلصُاو،هرليماهبجعُارسالانمةرمسالبابشلادحأمدقتاْدا

ا.جوزًـلا..كلذناكلفدعبرهظمئاهتايتم٠ىدحاهتجوزم٠هزكرموهبسحو

نمىلعرطخلارهاصمنماردصمهتافرصتوةيلقعلا٠هاوتىفللخد٠باصم
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..همنماقينمىلع.الامو٠نكيدعمنضرمببماصمنلكوا،هطلاخيوأهرمشاعي

ةيحيسملانلف،ةيسنجلاهتاموتملادقان.وامقعهبناكوأ،هشارف

نيجوزلا"ىلعارطتسعمارسثجاوزلااذهمايقناكولوقالطلابحمستال

نااهيلعىنِـحملاةجوزللحمست.الاهنام٠قحاطلايتحمسناو،ةيرخلاو

.ةقبلسلابابساللقالطلاىلعةربجمتناكناو،جوزتت

اباش.اَعقوأوظحلااطخَااذاامةلاحىفقباسلالثملاقوبطتنكميو

باشلا٠٠.اْدهلةليحالوستبنيىفءانسحنهدلاءاردْـحااةجوزىف

.اشعواركوروجفلاووهللانيكامأنمذختيوهتيبرجهينُاالأ

،ةليِـلومويلكىفثنحتةلثمَااهلانيرضىتلاتالاحلاتناكاملو

ناريسعلانهمرشبللةعيبطنمهتعيبطواناسناىحيسملامادامو

نأىلْا.رطضاّـم،ةثنحتسملاةيحيسملاميلاعتىلعىحيسملاعسي

هيفعتو،هلالغ٢اهْـنعكفتو،جاوزلاةدقعلحهلحيبتنيناوقثنحنسب

رارسالانمعباسلارسلانعىلختدتمِنوكيكلذبو،ةسينكلارارسأنم

.اهوثنحتسانيذلاةنهكلاىسْـنترارسالاكرتورفةيسنكلا

رك

دعاوشلاَدقنلنييحيسملا٠ةفسالفلالاجرنمريتكضرعتدقلو

،مهدحاِلوقىلالسبقنمانرّـُـسأو،جاوزلاماظنةصاخو،ةيسنكلا

نيذلامهدحوةفسيالفلانكيملو(ماتنب)ىزيلجنالأفوسليفلاوهو

'لجرلاذختي‘ناانيطسغوأسيدقلاحابأدقفىسحكلاماظالاىلعاوجرخ

ةسينكلاتفرتعاامك،مقعلااهيلعتبثوتيقعاذاهتجوزعِـم,ةيرس

ةسينكلافارتعاىقبدقو،تاجوزْةدعنمناملرشلنييعرشءانباي

.رثععباسلانرقلاىلاتاجوزلاددعي

نرموعمسنوىلعةيحيسملاىفقثاطوجاوزةلحرهسُـناأِناو

نيكاطًةهداحىهمهبهاذمومهبتارمفالتخاىلعةسينكلالاجروةسينكلا

هترجهىتلاهتجوزل(نعي1ىنوتناريس)ليبسالأارتلجنأءارزوسديئر

،هعمااَـيحتىهواهىيقبنتياجوزتدقو،اكيرهأىلااهلقجيمشععمتورهو

ةيتاعةروثباوخاقنبللا.اهتنهكوةسيكلانمىف1رتعاىأعمْـسنانون

،ةقلطملاهتليلخجوزتىذلاارتلجفالقهبسالاكلملانعوادراوه‘ادض

"ةسبيكلانمېبرفازتعانون.اهجيزةيصعىفىهواهرْـتاعيناگىقلاو

ميطحتورونجلاعنتقتتماقةروثلانكلو،ةمرحملاةايحلاكلتىلع

اجاوزكلملااهجوزتينادارأواهجوزنمةقيشعلاتقلطاهنيحراوسالا

.عمتساىْدلادراوه1هجوىفةسيكلااهبتماقىتلاةروثللناكو،ايعرشنن
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،ةلونلانفبصنمربكاىلوتيناكىذلانعيانعتتكسوهبلقءادنل

.ةسينكللىشرعلاكرتوةعيبطلابلاطمدراوهالضفنتبةيِـمتح٠ًةجيتن

لسعجامم،ىرخأ٠ةراتضفْـحنيوةًراتولعيةسينكلاماًـظنننفا

عضيو،ءاِوهالابسحتايرًـحلانمدِـيًـقي.هنِال،هرقتالوهب٠فرتغتالسماًـنلا

فلخماظنلاكلفتَـكرتبرْـعلامكاحمدجناذلو،حايرلابهمنفةرسالا

رظنلانودةظحللك.جاوزلاحيبتوموي.لكقالطلابمكحتيهو.اِـهرِـهظ

.لالغاودويقنم:ةنهكلاهثنحخمنأ:ُواِـمُىلا

،سموجملاونثولادابعواذويوةمهاربلاةنايداهنمو،ًنايحالاعيمجف

ةيرشبلاْةعيبطلاتراجوةيعقاولاةايحلاترياسدقةيعضولاءىدابملا٠ىتح

.،نجسلاحاتفمنفاوطرفينااوبانييحيسملاةنهكيكلو،جاوزلانوئشىف

.مهتطلسلعايضحاتفملاأذهعايضنفمزال

اوسف،مهنعبْـعيملوامهنعباغالىسنكلامالتْـبلاباوكسهتنيْـعلاو

تاجوزلاذاُـحنأناااوولعيلفتويبل٩ماسقنْاوةرسالارادحنااوسافتوا

تهايظللجاوزالاذاختاو،رغاشلادهعلاتامزلتسمنمحيصا٠نْواشعلل

حبصاةيجوزلالْراختاجوزلاوجأوزالانملِـكرجهو،ةينهملان(حيصا

ىتلاْةينأديتسالامظنلَاهبتحواكلفلك،ةايحلاتايرورضنمةرورض

حبصأدقلوةةيحيسملارومأىلعاوماقنيللانوِكْـتلوأوءالؤهاهعضو

تاجوزلاتيرهدتافئاخلاتَرةكنأدفبابارخواَروجهمةيجوزلآلزنم

نويعلاهيفىجانتقمارغللامشعحبصابرخيملىذلالزنملاونهقامشععم

كلنبو،اهيفاعمىلجأنفةعالخااروصهردجنيزتوتامرحملاهيفىقالتتو

باسحالاتطلتخاوةةفارخىحيسملاعمتجملافوعىفْةِرسالاتحبصا

اسنطومءانبالاوءاَـبنيبحيحصلابسنلاتاقناعتحبصاوناسنالاو

ءابآلافارتعامععلامباميفروطتىْدلاءىكنلاةييرللةضرعو'كُـسنلل

٠مهئانباب

فقومضرسعنلفةجاوزلانمنايتالافقاومىهنهتم٢اك1ْدأو

ناينيلاساساربتعتىتلاةرطخلاةيعامتجالاةلكشملاهذهنممالسالا

ةماركلاناصتاهتنايصبو،ةرسالاملستاهتمالسبف،عمتجملاو`ةرسالا

.عمتجملاوةرسالاىلعمتاسلقفالاو



نيلالوصِـفلا

منسالاقةرَـس

ةلوحلاىهةرسالانأهنمضافارتعاةرسالايمتطسالافرتعادقل

بلشيوءةيناسنالاحورهيفىبرتتو،هتغلناسنالاملعتياهيف،ةوفصلا

تامرحلاةياعروءام٠ولا.ىلععرعرتيوومنيف،ةيعامتجالاحورلا.ًىلع

.رزآتلاونواعتلاووخلابحوراثيالاو

لكىلعىضرم٠نْاب،نيتمجايسوتانامضبةرسالامالسالاطاحأاذل

بجاوضرفف،اقوقحهلعرشايك،تلبجاوةرسالاءاضعانموضع

:لجوزعهتلالوقىفدراوكلفو،مهتاهمأومهئابآوحنءانبالاىلعةعاطلا

نينلأولابواتيسُـنهباوكرتنتتالأمكيلعمكبرمرحاملتنااولاعتلق)

.١هاةيآمامنالاةِروس(افاسحا

كننعنغكيااناسحانوعلاولابوهاياالااوتبعتالأكبرىضقو)

،اميركالوْـحْامهفلقوأمهرهقتالوفأاموقلقتالفامهالكوأامعدحاربلا

(ارفصىنايبرامكامهمحرآبرلقوةمحرلانهلنلاحانجاهلضفخاو

..٢(ةيآءارسالاةروس

ركسَـسنيىتحهيلعهيلاولضفبناسنالاىلعهلْـصفهللانيبو

ْ.نيدلاولاةمعنىلعهمرناسنالْا

اهركهتعضوواهركهمأهتلمح.اتاسحاهيتلأوبناسنالاانيصوو)

لاقةنسنيعيراغلبوهدشأغلباْداىتحارهشنوثالثهلاصفوهلمحو

احلاصلمعأنأوىدلاوىلعوىلعتمعنأىتلاكتمعنركشاناىنعزوابر

.(انيملسملانمىناوتليلاتبتىناىتيرنيفىلحلصاوهاضرت

هاةيآفاقحالاةروس

هلاصفونهوىلعانهوهماهتليحهيعلاوبناسنالاانيصوو)

ىبهلرشتناىلعتلادهاجناو٠ريصملاىلاكينلاولوىلركشاناةيملعيف

٠(افورعماينتلانفاهبحاصوامهعطتالفملعهبكلسيلام

ها.ةيآنلمقلةروس
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ىذلاهابأوكشيءاجدلولملسوهيلعهلقاىلصمًهلهالوسرًلتدقو

كلاموتنأ):هللاقوهتبابلنمدلولاىلعلوسرلاضبتم٠،الامهنمديري

قحانمو:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسنرلتسعيلجرءاجو(كيبال

:ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاهباجأف؟هتلاالوسرايىتبحِـصع

٠(كماوكول)

نيحلاولاهللاىصوأكلتك،انسحهيتلاوبناسنالاهللاىمو-امكو.-

نطاومىلامهديبذسخالاومهتييرتومهميلمتچمهرمأوارخمهئانًـباب

،تايوتسملانسحأىلامهبلصيميلسجهنمىلعمهبريسلاو،ةزعلا

:هنباظحينامقلالثمنآرقلاىفانيأردم٠اذو

(ميظع.ملظلكرشلانأهلبكرٌسفتالىنبايهظعيهنبالنامقللاقذاو)

ا٢'ةيآنامتلةروس

ىتحمهئانباىلعةظفاحملاىلاءابآلاىلاعتوهناحبسْهتلاهجودتو

.مهئابآىلعةعتماودالوالافارحناَةبلوئسملعج

سمانلااهدوقوارانميكيلهأومكسفنااوق1وفمَانيفلااهيااي)

.(نيرفاكللتحعاةراجحلاو

:ىلاعتلاقفاينحلاىفسضنلاىلاعاتلابحأنمدالوالاهلل٠العجدقو

.(ايْـعحلاةايحلاةنيزنوفبلاولاملا)

نمنومظتيوتانبلانونئوپةيلهاجلانمزىفسانلاناكدقو

ْ.ىلاعتهلوقبكلذنعٌهللاىهنفرقفلانم.افوخ.دالوالا

(مهياِومهقزرننحنلفالماةيشخمكنالوآاولتقتالو)

٣١ةيآءارسالاةروس

(ملعنفباهغسمهدالولاولتقنبغلارسخدق)

١(.ةيآمامتالاةروس

هتابنكرشيالاىلعكنعيايبتانمؤملاكعاجاذااىبنلااِـهيااي)
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نهلرففتساونهملبف٠٠٠نعيدالوانلتقيالونيفزمالونقرسيالواقيمش

،١-.ا٢ةيآةنحتروست(ميحرروْـع

نسنالصلامهدالوأاوملعينْاءابآلاىلعمالسالاٍصرفدقو

مهيلعضرف.امك-،ةرشاعلانسىفاهكرتىلعمفْوبقاعيو،ةعلُـسلا

ًلبقتسملاباوبأمهمامااوحتغيناو،ةيسورفلاوةباكلاوةءارقلامهييلعت

نوعْـمنيلبقتسمللالاجرمهنملعجتىتلالئاسولاوتايناكمالاعيمجعضوب

هللالوسسرلاق.ثيح،ةينطولنينايمنفادونجنولمعيومهسفنأ

اْـضياءابآلاىلعضرفو«مهوثروتالوېمهوملعملسوهيلعهللااىلص

ةيرحوةيبحالاةعاجشلاىلعمهنوتمشنيمهدالوأعمءامكحاونوكينأ

مههيلستوةماعلاوةصاخلامهنوئّـَـسنففرصتلاىلعمهبيردتوَ،ىآرلا

.كلذلالهأاوحبصأمهنااوفرعىتحرومالاديلاقم

هيلعْهّـلل.اىلصهثعالوسرهبرضةيصخشلاةيرحلللثمربكأناو

نهم٠رشيو،هفرشوبالاضرعنهتانبلاو،تانبلاىدحاعمملسو

ةپصحلانهلمالسالالعج.دقفاذهعمو٠'اهعيمجةرسالافرشولعتهي

رراك،ةلقاعةغلابىهوتنبلاجاوزتقوءاجاذاُـمَ،نهجاوزأرايتخاىف

ناىلع،ايفهاركاالارحارايتخاهديرتىذلاجوزلارايتخاقحاهل

ةروشملاتسيلنكلو،هراتختنميه٠ىْ.ارلاوةروشملام٠اهيلواهعمكرتشي

اهجاوزًمتيالاجوزوهراتخا,ناونيعمجوزىلعاهرابجااهانعمانه

.لطابج٠اوزلام٠الاواهاضربالا

نينمؤملا(مأْةشئاعىلاتبهْدةاتفنأنأشلااْدهىفىوردقو

عفرلهِـخانبانماهِـحيوزتدارااهابانااهيلاوكيثتاهنعْهللاىضر

ِىبنلاًرضحيىتحىِرظتنا.ةاتفللةشئاعةديسلاتلاقم٠،اهتسيسخ

هلتركذ،همالسوهيلعهللاتاولصرضحاملف،ملسوهيلعهللاىلص

اهسفنبقيحاميالمالسلاوةالصلاهيلعلاقم٠نينباملامالهترألذامةاتفلا

..«٩اهيلونم

،ناجوزلاامهوةرسالا٠دارفاىقابقوقحلْودارطنسالاًلبقو

ةاواسملاضرسامةرسالاءانبىفناتيساسالاناتنبللاانمقامكامهنال

نأشلااذهيفمالسسالاثححتسادقف،مالسالأرملاولجرلانيب

ةأرملاولجرلانيبلدعلانمنيتمساساىلعىرخالاعئارشلاهتلفغام

..ىثنالاوركفلانيبةاواسملاو

ْةبترملانفةأرملاولجرلانيبةقرفتلاىلعمالسالاِىضقدقو
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نيبدقو،-تمايجاولاوىتموتحلانفنوناقلاماماامهنيبىواسامك،٠ةيناسنالا

.ةرَـح9’اوايتحلايفىشم"الاوركخلأنيبةاواسملاكلتهتايآمكحمىفهه

ىتقاواركفنممكنملماعلمععيضاالىنأمهتربمهلباجتساف)

.ا٩هةيآنارمعلآةروس(ىفعبنممكضعب

(نبستكاااممبيصنءاسْـسللًوأوعستكااممبيصنلاجرلل)

.٣٢ةيآءاْـسلاةروم

هللالوقنفدروامةأرملاولجرلانيبةاواسملاىفةطقنحضواناو

دقلءارسالاةروسىفلجوزعهلوقىفناسناللهثلاميركتقحىف

انمركدقلوأ٠طقفلجرلاانمركدقللجوزعلقيملْـم(مهآىنبانمرك

.ىثنأوركذنيبهيفةقرفتالالماشميركتلاناكلب،طقفةارلا

ىوغاامحنعم٠،ءازجلةأرملاولجرلانيبهللا,قرفيملةلتكو

باتعلاناكةمرحرجشلانمالكأم٠امهبعقواوهتجوزومقنلطيشلا

اهطةروسنفىلاعتللم٠ثيح،نيسنجلاىلعاعقاو

قرونمامهيلعنافصخياقفطوامهتآوسامهلتعبفاهنمالكف)

..(ةنجللا،

عيمجبملعلاملعتتناةأرمللحابأملعلالجرللمالسالاحاَـب1امكو.

اضرفهلعجركنلاىلعةضيرفملعلالعجامكو،هلحارموهعاونل٠

ةسضيرفملعلاا):هيلعهللاتاولصلوسرلالوقياذهىفو،ةارملاىلم

.(ةملسموملسملكىلع

،ةفيِـظوىابمليقلاىفلجرلاةاواسمةارمللمالسالاحاباكلذكو

نأىلع،ةماعلاةايحلايفلاجرلابطالتخالاحابأكلفليبسنفو

.ةنسلاهتررقوباتكلاهررقامعطالتخالاأذهجرخيال

لمحتنفاهتيلهأبو،ةينعملااهتيصخشبةأرمللظفتحيمالسالاو

عيبدقاعتلاناكءاوسن،دقاعتلاىفةيرحلالكاهاطعاوتامازتلالا

فارشالاواهلامعالةأرملاةرادارقأامك،ةيِـصووةبَـهوأءارَـشوا

ططختَناةأرملاىلعامتحناككلْدبو،ةيحاصتقالااهنوُـعشفلتخمىلع

.لاجرلاب



-اا١-

لاَـمًـعْالا،ليًـلجنمهتهااموداج,الاب.لفاحلا.ةملسملاةأرملاخيراتناو

،ة1رمللمالسالامارتحاىدمنيبيلملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمزنف

ثيحةلماِـكعالطتسا,ةقرم٠لمحملًـيمتتتاكىتلاركيىبأتنبءامسُان

ءاش٠اءارحراغىفاهيباوهللالوسرىلاءاذغلاورابخالالقنتتناك

،ركبىبأةديقحةحلطتنبةشئاعو،ملسبوهيلعهللااىلصىبنلاةرجه

رارقاىلعليلنمْـحللابنلاوماهسلابلجرلالضانتتناكىتلا

مظعاوفرَـشلابتارماهدنْـيلقت"وةأرملاولجرلانيبةاواسمللمالسالا

ملسوهيلع/هللااىلصىبنلانأكشلاىلاوعدي.الاهبدرودقلو،نيشاينلا

ِلسجرلانيبونهنيبىواسوبورحلاىفءاسنلاولاجرلايييعمج

ميركتو،ربيخةوزْـعىفدعستنبةبيعَـكعمهلعفامكلذو،مئانغلاىف

تاريثكلناكلب،ةبيعكدنعفقيملةأرمللملسوهيلعهثلاىلصىبنلا

هيلعهللاىلصىبنلااهبكرأ'ىتلاةيراففلاسيقتنبةيماىهاهف،نهنم

تتاممىتجاهدلتتتتلظةدالقاهدلقوتاوزفلاىدحانفهفلخملسو

كراعملاْنضختاديسنممكو،اهتيصوىلعءانباهربقىفاهعمتعضوو

برحلانيحايينفتالئاجتالئاصليخلاروهظتايطتممفيسلاتسالماح

َدانساوموىحرَـجلاديمضيتودازلاىهطودونجلاةمدخىلعمايقلانيي

.مولكملأ

،'نهسنجلانيبطلاتخالاحاباوةأرملاولجرلانيبىواسنيحمالسالاو

ًعيمجرتسوةأرملامشحتو،ةأرملاولجرلانيبةولخلامحعطرتُـسنا

اهتاكرحنوكتناو،ىقْـلخررضو1ةنتفكانهنوكتالىتح،اهمسجء٠ازجأ

،ةزيرغلاريثيوأءارغالاىلعثعبياماهنمرحبيالف،دجلاجاتبةجوتم

ْصغتِنأو،ضريهبلقىذلاعهطيالىتحاهثيدحىفةداجنوكتناو

انهروأدقو،هرصبنمضْـمينألجرلاىلع٠بجو1ابك،اهرصبنمةأرملا

اذهنم(مالسالاةبرناسنالا):لصفىفكلخبةرمَآلاتايَآلا

،.باتكلا

،هاندرسىذلاريسيلادعبةأرملانممالسالافقومنيبانراقولو

ظفتحاواهردقىلعادقمالسالانأاندجول،اهنمىرخالانايدالافقومو

،نوناقلامامااهقوقحعيمجب

دقاعتلانفاهتيلهاالواهتيصخشةأرملادقفيالمالسالاىفِجاوزلاو

لزانتلاونهرلاوءارشلاوعيبلاقحاهلاهجاوزدعبةارملالَـظتف،كلمتلاو

،اهجوزةطلسلةعضاخريغلاةلقتسملاةصاخلااهتورثاهلوةيصولاو

،اهاضريالااهلامنمائيشذخأينأجوزلاىلعمرحيلبمالسالاىطعيالو

نآرقلامسردقو،هاركاوأطفضلكنماصلاخىضرنوكيناىلع



-١١٢-

ةورثىلعةظفاهجيللةسضيوحلاطوطخلاميرلَـجلڈ

:ىلاجن

-.هلواهقوقحوةأرملا

(اًـيَـسننهومتيټآامماَونفاتنامكللحيالو)

٢٢٩.ةيآةرتبلاةروس

اراطنقنهادحامتيتآوجوزناكمجوزلاِدبتسا:مقيراناو)

همَوعخاتهفضو٠؟'انيبماهثاواناتهبهنوطخاائيشهنباوفخات.الفاح

(؟اظيلغاقاثيممِـكنمنفخلاوىضعب.ىلامكضعبىشخادقوخ..

٢،٢١.ناتيالأءاسنلاةروس،

وسنمءىشنعمكلنيط.ناف٠٠ةلحننهتالقاسنلااوتآو)

.{ةيآءاسنل٠َهروس(اقيرماقيتههولكفاسفن

نْادجن،اهتوقحلماكةأرملامالسالانطعاىذلاتقولانفو

ذختنلو،ةينعملااهتيلهاعيمجةأرملانمتعزندقةيعضولانيناوقلا

عمنالو،ةينامورلانيناوقلاراثآنمرثاهنال،الثمىينرفلانوناقلا

نا٧ةداملام٠،اهنيناوقلةزيكرهنمذختتةيمتسالانادلبلارثكأفسالا١

بهتنأزوجيالةجوزتملاةأرملا)ناةءارقلا.ةياهنررقتىْـسرفلانوناتللن

ةيباتكلارهتقفاوموادقعلاىفاهكارتشانوعباهتيكلمنهرتناالولتق.الود

.(كلفىلعا

ةيعضوتناكءاوس،.ميالسالاىلعةقباسلاتانايبلانأامك

ةنيزللكولممعاتمهبشياهتلعجلب،اهتوقحةأرمللرهظتمل،ةيواميسوًا

نجساهتلخداىتلالالغالاودويقلالظيفةأرملاتشاعو،هيفرتلاو

،جوزلاةدارالةريسا،اعفنالوارضاهسفنل.كلمتالم٠،ىنملاقيرلا

.هتاوزنوهتاوهشلةنيهرو.

ةعرسو،ةفطاملافاهرااهيم٠ْهتلابكرىتلاةأرملاةعيبطلو

ةرطيسلااهدتفياممفولأملادحلانعديزيدقىذلانانحلاولعفنالا

اهيلعتلبجىتلاعئابطلاهذهلوببسلااذهل،اهتايحىحاونىلعةلماكلا

اذهىلعتقلخلب،اثبعلاونملااذهىلعوسستملىتلاو،ةأرملا

،ةيساسالااهتفيظوبمايقلااهلدتْـيام.اهتعيبطنماهلنوكيىتحعضولا

ىناجاتحتةناضحلاوةمومالم٠،هجوريخىلعةناضحلاوةيومالاىهو

.كارحاوريكفتىلاناجاتحتاممرثكاميحرنانحوةفهرمةفطاعىلا
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لجرلانالَ،ةأرملاىلعلجرللةماوقلامالسالالمجبابسال.اهذهل

هيلعبلغتلب،ةأرملاِعافدنا.هتادجووهفطاوععمبلاغلاىفعفدنيال

ةماوقلاامهيلاجاتحتناتللاناتفصلاامهو،ريكفتلاوكاردالاةيحان

ةرفوتمةماوقلاوةسايرلاتافصنالوقلانكميكلذبو،ةسايرلاو

.ةأرملانمرثكالجرلاةعيبطىف

ةفلاسلابابسُاللةأرملاىلعلجرللةماوقلاقحمالسالاطعيملو

وهو،ايداصتقاةرسالانوئشبفلكملاوهمالسالاىفلجرلاف،بسحن

ةيلؤمسملكمالسالاىقلأدقو،ايحوروايبدأدارفالاةياعرنعلوؤسملا

ميوقتنعلوؤسملاوهو،هدشُاغلبيىتحدرفلكنعلأسي،هقتاعىلع

هللالوقل،امهايندوايهنيدنوتشمامهفيرمتوةجوزلاونبالاىفجاجوعالا

.٣(ْةيآءاسنلاةروس(ءاسنلاىلعنوماوقلاجرلا)ْ.ىلاعت

مالسسالابجوأ،ةميحرةماوتسمالسالاىفلجرللةماوقلام٠نذا

ةايحلالكاشمجالعنفقفرلاوةنسحلاةلماعملاوةلادملالجرلاىلع

رمالاذخأو،تيبلاةسايسريبدتىفةجوزلاعمنواعتلاو،ةيجوزلا

،.:ةداوهورسيب

قحلاةأرملاىطعألب،ةقلطملجرللةعاطلاقحناسنالاطعيملو

ىلاعتهللالاتمدقوفولْاملاولوقعملادودحرسفالااهجوزحيطتالأىف

.٢٢٨ةيآةرقبلاةروسىف

.(ةجردنهيلعلجرللوهفورعملابنهيلعىذلالثمنهلو)

اهلباقتاقوقحةأرملاولجرلانمالكىطعأدقمالسالانوكيكلذبو

هيلعةتلاىلصىبنلااهنيبلجرلاىلعةضورفملاتابجاولاو،تابجاو

.((هلهألمكرخ،مكربخ)ا:هثيححىفملسو

نيدقاعتملانملكللفكتتانامضبجاوزلادقعمالسالاطاحأدقو

.لجوزعهللارمأدرودقم٠،هتابجاووهقوقح

اْـيسفناوهركتنأىسعفنهومتهركناففورعملابنهورشناعو)

.ا٩ةيآءاسنلاةروس(ايلكأرخهيفهللالعجيو

الوقيْـماريخةأرملابلجرلاهلسوهيلعهللاىلصىبنلاىصويو

ااميقللكالانهملظيالو،ميركالانهمركياللاجرلاقانعأيفةنامأءاسفلااا

(نايدا-٨مم)
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هتيصوىفملسوهيلعهللاىطمىبنلانعهحيحسصيفملسمهاورامو

هديقويبرللةماوتلاىطعْامالسالا.نُاىلع.لبلحوخلءاسنلابلاجش

ىضرهقلخاهنمهركنلةنمؤمنمؤمكرتيالاا:اهنعللسيسمدويقبا

.((رخآاَـهنم

ةمِـحطمنوكننأبةأرملارمأةميكحلاةماوقلابلجرلامالسالارمأامكو

ةظخاحموءافووصالخاو"ةنلمأىفاهتيبِنْوشىلعةمئاق،اهجوزواهبرل

هيلعهناىلصهللالوسرلقدقو،هلاموجوزلاكلفضرعىلع

،اهرهّـَـستتماصو،اهسهختلصو،تتبعاذاةأرململسو

.ااباسحريغبةنجلاتظتاهجوزتنعاطاو،اهِـحرفتظفحو

نيجوزلالعجي.امةَـبيهلًاوةسادقلانمهلجاوزلادتعنوكيىكلو

لجرلاريخنينأبةجوزلارايتخاىفىورتلأمالسالالعجدقهبناكسيتي

نوكتنأمالسالاطرتشاةنيعمتافصوةماهسساىلعاهيقتنيوهتارما

اذهنفملسوهيلعهللاىلصهثلالوسرثيححكلُدو،ةأرملاىفةرفوتم

ِنيحلاتاذبمالسالامتهادتمو((كاديتبرتنيدلا-تاْدبرفظاف.اانأشلا

اهجوزاهيلارظناذاكنبو،ايونعموايناهسجةارملالهجينيدلانُال

،هتعاطااهرمااذاو،هضرعوهلامىفهتظفحاهنعباغاذاو،هترس

نيحلاتاذريغىفعوقولانمملسوهيلعهتلا,ىلصْهللالوسر.رذحدقو

٩ْ.هللاْلوسراي٩ْ.نيدلاءاردخامو:ِاولاق.نلمدلأءاونخومكايلاقف

.((ءوسلاتبقملانسحللاق

قحزعأرملاىطعأَ،ةجوزلارايتخاقحلجرلامالسالاىطعاامكو

حالصلاهيفمسوتتنمالاجوزتتالأاهرمأو،اهاضرباهجوزرايتخا

ةماوتلاكلتل.ايطعمةماوقلاىلعانيمأاهِـلعاماوتنمضتكلذبو،ىوقتلاو

،ةيجوزلاةيلوثسملاىفةأرملاولجرلانيبمالسالاىواسدقو،اهقح

قرفتيالواهطابربةرسالاظفتحتىكلمحخلاوءانبالااهعمكرشيأو

مداخلاو،اهجوزتيبىفةيعارةأرملاو،هتيبىفِامعارلجرلالعجفاهليسُـن

لجرلاااْ.ملسوهيلعّهللاىلصهللالومسرلاقدقف،هديسلامىفايعار

،هديسلاميفعارمداخلاو،اهجوزتيبيفةيعارةأرملاو،.هلهعار

.((.هتيعرنعلوشسممكلكوعأرمكلكو

ضعباهذختاىتلاقالطلاةلكشمةرسالالكاسُـتممهأنمناكامل

اوسنو،قالطللةموسرملادوححلانعاوجرخوةراجتمهلنيعالنيذلا

،نيجوزلاةدارانعجرختةرهاقبابسالالامالسالاهعرشيملقالطلا.نأ.

فسؤملانمو،ماظنلااذههيلعنوبيعيمالسالاىلعنيجراخلالعجامم
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ةسارحنمالدبو،نولوقياهباوقحشتخنيملسملاضعبَكلفًىفمهدلقينأ

ءادعأرايتىفاوفرجناهتل؟اوهرهاوجنعثحبلاوهتتيتحىلعمالسالا

.مظنلاىلابوةيمجرلابهويهتاوءادعلامالسالاابصانه٠مالسالا

دقتعاامفالخىلععرشاماظنمالسالاىفىفالطلاماظنناكاملو

نيملسملابيعبيعلالبمالسالابيعكلفنفبيعلاسيلوهنوبيعينيحلا

اومهفيملكلفىلعو،هلامكوىمالسالاعيرشتلالامجىلعاوفقيملنيذلا

ءارعشلادحألوقلوقأناالالاجملااذهنفكلماالو،مالسالاةقيقح

:ىنعملاقستيىتحريغتلاضعبعم

اناوسبيعانفيتلاموانيفبيعلاواننيهبيعن

ىلارسَـسنأنأديرأ،مالسالاىفقحاطلاماظننعملكتانالبقو

ميرحتنعباتكلااْدهنمقباسلالصفلاىفهنعتثدحتنأقبسا-

،ةيحيسملارسالا'ىلعتحايونمهرجاموىحيسملاانيحلانفقلاطلا

ايلارطضاامودقننم،نييحيسملاةفسالفلاضعبهيلارطضاامو

قشاطلارارقاواهمظنوةسينكلادعاوف٠ىلعجورخَـلانمىحيسملاعمتجملا

ىلعنييحيسملاتربجاىتلااهلكاشموةيرشبلاةعيبطلاتاجايتحامامأ

،(ناسناهترنيالهللاهعمجام)ةيليجنالاةدعاقلااىلعجورخلا

.(ىنزيوهفةتلطمبجوزتنم)

ىشعتودومجلانعىلختنيحهنالقناطلامالسالاحابأدتل!لجا

ىذلالايخللروصهيفنكتملوةيرشبلاةعيبطلارياسوةايحلاعقاوعم

٠٠ىرخالانايحالالاجرهثدحنسا

ةسيِـحوزلاةايحلاىفُتدحياماريثكنأىلعلحيةايحلاعقاوو

ةيامحواةرسالاةيامحلامتحموامزالانوناقهلعجيلبُ،قفاطلأبجويام

ةاسأمموبلكهيلعلثمتةايحل1حرسمو،امهيلكوانيجوزلادحأ

حارجلابنفامو،اجالعاهلقالطلالعجفىمالسالاعيرشتلاًاهبُابنت

بنخامكلخكو،هعضبمبهيفلصيناىلاناسنالامسججاتحاأذا

.حارجلاعضبمكجالعىلاج٠اتحياضبرمعمتجملاىأراذامالسالا

ديقدتمةديقماهنكلوةماتةحابامالسالاىفقحاطلاةحاباعمو

ةرورضلادنعالاقبطيالعيرشتلاكلندلعجدويقبقلطلامالسالا

نيجوزلانملكقوقحظفحلئاسونمةليسونوكنإىتلاىوصقلا

ةيهنانبابسالقناطلاىلاءوجللاحصيالهناذا،اهنعررضلاعقتو

ىغط٠نآ)):ملسوهيلعّهللاىلصهتلالوسرلاقدعو،اهجالعنكمي
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ثوححدنعهنأتاياورلاںضعبًىفءاجدقلوالطلااهللادنعلالحلا

هنأىريمالسالانالكلذو،٠ةكئالملاْريشتوتاومِـسلازتهت'.قالطلا

،ةفطاعلاىلعأرطيرييغتدرجملقالطلانفجاوزالاركفينأىغبنيال

ةفطاعلاريفتكرتبجيف،بحتمثهركتبلقراهنأةفَـطاعلانعفورعملاوا

.اهصأىلااهديعينأنكميىذلانمزلل

ْهّـللا.ىضربباطخلانبرمعءاجىذلالجرلاةعقاوبداهشتسالانكميو

،اهوحنهتفطِاعريفتواهبحيالىتلاهتجوزقيلطتىفهريشيتًـسيهنع

ةياعرلانيْام٠؟بحلاىلعالاتويبلانبتملكحيو:لاقورمعهرهنف

ناكرأايهلىجوزلاطابرلْاوةرسالانأاذهرمعلوقىفومهفتلا٠نيأو

تويبلاءانبىفناكرالانكلو،هنعىنغالانكربحلا.ناكناوبحلاريغ

نأوههلوقىفرمعهركذدىذلاممذتلاْو،ةياعرلاةطساوبمحارملأثب

ديرُـتتمدعىلعلمعلاًوحرصلاءانبولمشلاعمجلاردصم.لجرلاننوكيَ.

نيفعضتسملاولافطالابهللاىصوأدقو،لوطالَومهللوحالنيذلالافطالا٠

٠:ىلاعتهلوقىفءاسنلانُـم

انبرنولوقينينلانادلولاوءاسنلاولاجرلانمنيفعضتسملا)

انللمجأوايلوكفلنمانللعجاواهلهاملاظلاةيرقلاهذهنمانجرخا

-.٧هةيآءاسنلاةروس(اربصنكلتلنم

لافطالاديرَـشتىلاىدؤيىذلالپمشلاقيرحفتلَهادأنوكينأال

اهتيحضنوكيم٠ةرسالاهبىلتبتىذلاىنخيملادكنومهريصمءوسو

اهوبكتراةريرجوأهوفجبنذنودبوةوقالومهللوحالنيذلاءالؤه

.دوعتمثفطاوعلاريفتتاماريثكو،جوزلاةفطاعروتفالا

ايشاحت،نيجوزلالكاشمجالعللئاسوةدعمالسالاررقدقو

نيجوزلانيبعازنثدحيامدنعهنأاهنمو،هبابسأةلازاوقالطلاعوقول

،مائولاوحلصلاىلابرقتىتلاةليسولانعهبناجنمامهنملكثحبينأ

,:لجوزعهللالوقلكلذو

امهيلعحانجالفاضارعاوأازوشنناهلعبنمتفاخةأرماناو)

.ا٢٨ةيآءاسنلاةروس(ريخحلصلاواحلصاهنيباحلصينأ

اهنيبحلصلاواهحورجمائتلانعنيجوزلازجعةلاحْىفو

مالسالااههجو،ةصاخلااههلئاسوبقافولاىلالوصولااعيطتسيملو

هءاضعأنآرقلاددحدقو،ىلئاعسلجمىلععوضوملاضرعىلا
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،ةجوزلابراقأدحأوجوزلاَبراقادمحانمانوكمنوكيناثيحب

نامكحلاأدبيمث،٠قاقمْـشلآ.بابسا..نينحلا.٠نيذَـه.ىلعناجوزلاضرحيمث

ايَـهفسًـسَِودنفامَلذبو،قاقشلااذهَىلع.ءاضقلاىلعلمعلاامهرودب

ةلالوسمقلاذهو،نيجوزلانيبءافصلاةداعاوهبابسأةلازاىلع

٠ْلجوْرم

.اُـهلهأنماهقحوهلها.نمامكحاوثعبافامهنيبقاقشنمتفخلناو)

ًِ(..اريًـبْـخmاميظعِناك،هلِـلاناامهبعيبهللاقفوباحالصااديرينا

ا.٣٠هه،ةيآ.ءاسنلااةروس

نوكتنينْـحوزلانيبقيفوتلا٠ةرسالاںنلجم-ىلعلاحتساناو'

٤ً.ًقيفَوتلالئاسوداضنبتدفندقةيجوزلاتاموقمنااهانعمةلاحتسالا

ةرسالاةحلصمىلاقالطلااذهبفدهو،قالطلامالسالازيجيانهو

ةنمرف.لَـجرلاةلاحلاهذْـهىفىطعأو،ماعلاحلاصلاقيقحتلواهسفن

ةايحلا.ىلعىقبيوهسفنعجاريهلعل.ةدقعمتاءآرجابةطاحمةليوط

.ةيجوزلا

:ةقلطهتارماقلطيىذلالجرللمالسالااهاطعا٠ُىتلاةصرفلاو

هلنوكي،روهشمةثالثةدمهءانثااهبلصتيملرهطنفةيعجرةدحاو

هذهنيأِو،هتهصعىلاهتأرماجراريخةمثىأرنااهلالخةيرحلا

ضحولب،مالسالا.نسٍحدقو،ةيجوزلاةايحلارارمتساربتعتةعجارملا

٠ا.جوزتيمثقلطينانمريخ.ىلوالاةجوزلاىلعءاقبالاوةعجارملاىلع

:ىلاعتهثلالوقلكلذو،ىرخأب

.-(احالصااولارأأناكلنهدربقلحاانهتلوعبو)

٢٢٨ةيآةرقبلا٠ةروس

تظفحو٠،عمتجملاحلاصلعضوماظنمالسالاىفقالطلافنفا

قالطللتعضودقو،ةلادعلاقباطيامبنيجوزلانم'لكقوقحهيف

ةيلمعهبشيقالطلانامالسالانيبدقواهيلعجورخلاىفبنيالْـمنسسا

٠ببسبهلكمسجللثدحيس،اداسفىأراماذااهئارجانمدبالرتب

اتالامكوةيلامتامارغلجرلاىلعمالسالابجوأدتو،رونبملاءزجلا

نياببسنوكيدقامم.اهريغوةقفنلاوقادصلارْـحؤيكةحدافةيداصتقا

.قالطلاثودحىلعمادقالامدعوأجاوزالانمريثكعجارتبابسا
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لئاسملابماملالاىنفكممرىتحايهتم٠اثحبباتكلااذمنمَلعجأملو

ةمكحوةاواسملانيبتةطقنىلاترشاىقكلو،للاطلام٠ةقلعتملاةيهقف

.نيملسملاريغهلعىذلاعيرشتلاىفمالسالا

اهنوذختيونيملسملاريغاهبقدسشتيةماهةطتنلفغننأعيطتسنملو

،تاجوزلانفددعتلاةطقنىههذهةطقنلاو،.مالمالابويعنمابيع

قالطلاةلسسمىفمهودلقنيذلانيملسملانمسضعم٠كلفىفمهدلقيو

مهججحنماونختاومهتنسمعاباوملكتومهتاوبأىفاوخغنونيقعشتملااولقن

قحلانعمهنأوةلطابمهاوعدنأنوملعيالمهومالسالادضةنيرق

ةجحهتخاءادعأججحنماوْدَـحتامهنالنوعيحي.ةداجلانعو،نبوقعسبم

،الابخالامهنولايالءايلوأءادعالاءالؤههنماونختاكلفبو،مالسالادض

٠.اراسخالامهنوشيزيالو

فورظةدعىفعجانىعايتجاجالعكدفعقلامالسالاحابادقو

ةرتسُابفرعتمتاجوزتمنلكالجرناىْـمرشلْـم،عمتجملاةمييطاهجاتحت

-دنعتلانوبيعينينلاللم٠امْـمبحلاةاتفلاهتِـلنابواهتايتفىدحابحْاف

انةيفاشةج٠وزاهذختينأهلاريخمأ٧هلةليلْـحةاتفلالجرلااذهذختيلهف

.نيترسةالنوصكلذ

ىلوالاةجوزلانال،ةيناثةجوزاهذختي،نُامتحتاعطقةباجالاو

اهجوزلنافرعتنأنمةيناثةجوزبجوزتماهًـجوزنأفرعتنالشفف

،اْـهم٠رشلةنايصوةاتفلاةرساللضفاكلفنأامك،ةيشعواةليلخ

،ةعبارواةثلاثواةيناثةجوزاهحتفنوكتنالضفتة,ةفلاةرسانال

.اهنرَـس٠حرجتوةرسالاةعمسثولتفةليلخواةقيشعنوكتنأنم

ًكانهناكاذاامعددمتلابويعبنيقنشتملألأسنودوع،٠مث

نعىلختيلهم٠،هتجوزهاجتهتغطاعتريغتمدِالوأهلوجوزتمًلجر

ةينانبجوزتيواهيلعىقبينأمأ،اهدالواواهدرشيوَىلوالاهتجوز

ىتلاىلوالاهتجوزوهدالوالنوص!كلتوقلسفنالاىلعارماتمادام

،عمتجملاىفدرشتلارثكيكلنبو،ردقلافيراصتلدالوالاكرتلاهكرتوا

.اهجوزريغلئاعىلوالاةجوزللنكيملامبرهنأانلابنعبيغيالو

دفعهباسحنمدتنيملهنأمالسالاىلعنورتفملاكئلوأملصيلو

،تاعزانملاوبورحلامتحتةيلودلاناسنالاةعيبطنأهتحاباودععتلاضرف

نْاىهوةفورعمبرحلاةجيتنو،نيتلودنيببرحلاُّتنحنامأريثكو

.مهژامْـسدوشتتكلذبونيبراحملالاجرلانمريبكددعتومي
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دعبتردصىتلاتايئاسعحالاىلاريمشننادارظمالالبقنكميو

اهرازوابرحلاتعضونادعبهناتنيبىتلاةيناتلاةيملاعلابرحلا

.لودل١ضعبنفلاجرلاددعنمرثكالمارالاءاسنلاديعناك

ىئاللاءاسنلاءالؤهلاظفحةيحانلاهْدهىلامالسالاطاتحاكلذل

٠َ.تاجوزلاددعتحابأننطولانععاْـمدلاليبسقنهجاوزأب...نيحسف

رثالاكلذرهظدقو،مالسسالاراثآنمابيطارثاةحابالاهذدتناكو

،.ءادهشلاءامساببرحلاتاليونماوجننيذلاجوزتذا،مالسالا.وفصنف

بجاولاونيدلااهيلعاهضرفيةيحضتهذهنأىلوالاةجوزلاتربتعاو

لحمغالاريدقتاهجوزديهشلاةأرمااهكراشتنُابْىلاسنالافرعلاو

اهجوزتعجشىتلاةلحراللارينقتومالْـسالاةيارعفرليبسىفاهجوز`

ةضرعمةديرشسشيعناهكرتتالًابجوم٠،ليبنلالمعلاىلعمادقالاىلع

.ايندلاَءايحلاهذهىوملاكلمتامزعأنفطيوغلل

تاماتةحصلاَهروفومةليمجةبامشبجوزتامامشنأىرناماريثكو

وخم.دعبو،_تيبلامئاعدعفرىفهتكراشومايقريخاهجوزةمدخىلع

ءادأنعاهدعتالضعضرمىلاروطتمثةباشلاكلتبضرملاملاةدم

اهدقفأوأ،لزنملاىهواهلهلنااهصصخىتلااهكلبمنفةيناسنالااهتفيظو

نايميرىفباشلااهجوزلا'زيالىذلاتقولانف،ةيسنجلااهتَاموقم

هتوهشلةسيرفوهاوهلايهنجوزلااذهكرتيلهم٠.هتيويحبعتمتيهبابش

هلزنمىلاةقييشيعبىتأپوأ؟مالظلاىفںشيعيوجراخلايفهشناشعأىنبين

اهلنكيملامبروةضيرملاكرتينامةضيرملاةجوزلامالآفعاضين

ةجوزللةنيماةيداختناكامبروةيناثبجوزتينأمااهريغاهلومينم

.؟ةضيرملاىلوالا

ءاقبالاعمةيناثةجوزبباشلاجوزتينألضفالانأاعيمجدقتعن

نمهل.ىلوالاهتنااملهريدقتوميلسلاهكاردالضنبوىلوالاىلع

اجسضاناهكارداناكامبرىتلاةيناثلاةجوزللههيجوتلضفبوتامدخ

هلةيفونوكتفضرملااهباصانمنفطرغيملىذلااهجوزنفءافولالثهتتْـم

٠.ةضيرملاىلوالاهتجوزلو

ةعيبطلانأميلسافنعىذوةءورمىذلكىريةلاحلاهذهق

باشلاكلفىلعتضرم٠ىتلاىهجوزلاكلنتاجايتحاوةيرشبلا

حابْام٠ةيناسنالاةعيبطلاطغضب٠ةنيبىلعناكمالسالا:ناو،ددمتلا

سعندلابئاوشنمهبوُـسنتةبئاشلكنمعمتجملاذقناكلذبوددمتلا

.روجفلاو

نعلجتتاجوزلاددمعتمالسالاح٠ابأاهلجأنمىتلابابسالاو
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،ةقلطمةحاس٠ادعتلاحبيملومالسالاكرتيمل٠كلذعمو،رصحلا

ةحابالل.لعجامك،ةعبرانمرثكانيبعمجيناملسملاىلعمرحدتْـم

ةلاح.نفو،ىوصقلاةرورضلادنعدحمتلاتلعجطورشلاكلتو،.اطورش

،ءاسنلا.نيبلدعلاوهو،اضيأطورشلدتعتللناكىوصقلَاةرورضلا

:ىلاعتوهناحبسهْـتلالوقل

متفخ.نافعابروثالثوىنتمءاسفلأانممكلباطاماوحكناف)

٠..(اولوعتالاىنهاكلفمكنامْـياتكلمامواةدح1وفاولفعتالا

٣٠ةپآ..ءاسنلاةروِـس

:.هلوقىفْهتلاكلذنيبدقو،نكميامقشأنمءامْـسلانيبلمعلاو

ز(متنصرحولوءاسنلانيباولتعتنك'اوعيطتستنلو)

..١٢٩ةيآ.ءاسنلاةروس

لنعلانًـكمي.امقشانمناهتمكحب.مملعيىلاعتوهناحبسهللاو

َ،ءاشيفيكاهبلقًـينمحرلاعباصأنمنيعبصانيببلقلافءاسنلانيب

هبلْـقءارورسيم٠هئاسننمةدحاولجرلا.ىهتشي.نأةيرشبلاةداملاو

نيبلدعلامدعنيكلذبواهبلاطماهلىدةييوِفطعلاونانحلاباهريغيو

(.٠.نيتجوزلا

،.ةيقيقَـحريْـعواةيقيقحاهنأاهيم٠مهملاسيلةصق٠ىنرضحتلىنألو

نوكيداًـگيءاسنلانيبلحلانأىلعةعطاقةلالدلدتاهنامهملاامنا

هللافشك"امملجرمالسالارَدصىفكانه.ناكهناىْووْـم،اليحتسم

ايهنيمكتبماقف،دحاومويىفاتتامنيتنثاباجوزتممهتريصبومهراصبانع

،دحاوبيطنمامهيطو،دحاوءامنمايهلسغدعب.دحاوسشامقن-

بابناكربقلاىلااهبجورخلادارااملو،ءىشلكىفاهنيبىواسو

اهنفدبماقنأدعبو،ىرخالالبقاههادحاجرخينأرطضافاقيضتيبلا

ىرخالادمبتجرخىتلاهتعاجف،ممانم٠ابتمامولكمتيبلاىلاعجر

.اهتليمزلربقلاىلاجورخِـلاىفقبسلالعجهنالَ،هبتاعتهايؤرىف

مالسالاهضرم٠اميم٠ىمالسالا٠عيرشتلاةمكحنيبتةصقلاهذهنا

اددزتم.هلعجياممددعتلاىلارطضااذاءاسنلانمو٠لدعنملجرلاىلع

هللالوقبالمعةثدختسمةوزنلواةئراطةوهشلددعتلالعجينانع

:لجولزع

.٣ةيآءاسنلاةروس(ةدحاوفاولمعتالامتفخناف)

اهمسرىتلاةضيرعلاهطوطخوهماكحأوهتاعيرشتبمالسالاوهاذه

ضرملكلو،اجالعةلكشملكلضرم٠دقم٠،اهلمشعمجوةرسالامعدل

.ايلاثماعمتجمىمالسالاعمتجملاجرخيىتح،ءاودءادلكلو،ابط



كيلاثلاِلصفلا

ناًـيهألا٠ِ.يفةينابَـسالاةاواَـسملا

نيبةاواسملاوًةيطيارقميِدلابقجِـسشتي٠تةيبرنلالودلاَنْـمرثك

٠،-ةيِـعويشلاهتمساامبىداْـعتةيقرشلالودلاضعبناامك،ةيناسنالا

نًـم.ةيناًـسنِالل.ىفاسشلامسلبلا.ةئدابمىفنأىعدينيقيرْـملانملكو

ملاعلا.نبانيقيرفلاني٠لكىعديامك،ةاواسملامدعوةقرفتلاحارج

..رشبلاىنبنيبةاواسملاريرقتبهلنيدم

.اهرثَـكاوبرغلالودف.،كلذ.ريغ:ىلً،ارينشي..ملؤملاعقاولانكل

نمضتتاهنيناوقِدجن.،ةيكيرمالاةدحتملاتايالولاةيطارقييدللءاعدا

ةبراِوم.البو-حوضو:ىف.صنتىهم٠،ناسنالاىنبنيبةقرفتلاةحارص

رهاظمفلتخمىفةقرفتلاهذهىلجتتوضيبلاودوسلانيبةقرفتلاىلع

دنع.ًكلذ..:ىدم.ىلعد.فوقولاونكميو.،تالماعملاعاونأ.ىتشنوةايحلا

نيناوقلامْرحتامك'.،دوسللنسرًادم.وغ.ضيبلا٠سمرادمم٠اكيرمالكترايز

دوساللزًوجي-الامك،,نضيبلا.ًاهداتري٠ىتلانكامالادايترادوسلاىلع

.ايقيرفأ٠بونجكلذ.يِرمرثكًاوضيبالااهبكريىتلاتالصاوملا-بوكر

كلتل.مميقتالانةيطارقميدلاىِـعًدت.ىتلايرخالا.ريمِرفلألودلاو۔

تاحيصْىهةيطارقميدلا..اهيفدجوتىتلاةْـكمالاو،انزوةيطارقميدلا

ءىدابملاأرقنىذلاتقولاىشم٠،ةياعدلابةئيلملاتالجملاًروطسوبتكلا

ةقيقحدجنةيناسنالاةاواسملاوةيطارقميدلاىلع.ضحتبتكلاىف

بوعشللودلاكلتةلماعم.يف:نايعللةعلماسرهظتاهيلااثادحاوةرم

سموئكمهيقستذا،اهناطلسلعضختىتلاوا،اهرمعتستىتلادالبلا

،مهلاصيصخاهتنسةرئاجنيناوقمهيلعقيبطتو،ةعرتم،ناوهلا

فسرتىتلاو،اهرماىلعةبولفملابوعشلاكلتنمبعشعيْـطتسينلو

ريافتىتلانيناوقلاكلت.ىلعهطخسنلعينأةناهملاولذلادويقىف

فلاْـِـحتىتلاوةرمعتسملالودلاكلتاياعرىلع(قبطتىتلانيناوقلا

ضرتعاناو،ناسنالاقوقحءىدابمبةدحتملاممالاةئيههتمساام

،اهططشواهروجنمىقاليامونيناوقلاكلتىلعبعشطْـحسوا

.هراوثوهرارحالىفنلاوديريبتلاونجسلاوةدابالابرحالاهلءازجالف

،متلاءىدابملااتشقانو،برضلالِودبقرشلالودانراقاذاو
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،رانلابءاضيرلا.نمريجتنسملاكانلجنْـم،ةيعويشلاانسردواهبىلنت

داضعأم٠،بعشلاكقبطنيبةيلعف٠َاقورفىلسلا٠قيبطتلابدجنثيح

نورئاتسمينيْـحلامهةيعويقلأءىدابملااهتلخمدلبىىعويشلابزحلا

باحصامهناامك،مهدلبيفةزاتمملازكارْـملاو،هدغروسشپعلابيطب

جرحنتىتلاتاجرحلاللامهم٠مهادعامو،ءىشلكبعتمتلقحلا

كلنو،ىعويشلابزحللهئالووةيعويشللدرفلا.نكمي١بسحايلزانت

،ىعويشلابزسحلاهاضعانمبرسقتلآىدمالعفقوتيهسليقم

دجتنلو،درفلاةيحالصىفايسلنسأَالباعربتعّـم.مهتيكزت٠ناتيح

نيبوةيسكراملابتكلاتلحنص٠ىلعالا:اديعسلوعلأكَـلتلو٠بعشلا

ةياعدللعزوتىتلاونينيلءىدابمنمْذفنوكىتلْاتارشنلاروطس

اهجراخنفاما،ةيعويشلادالبلالخادىف٢ْدم،لخادلَاوجراخلالو

،اهننابيبنونمؤيالنمماموغ.وةيعويشلآِلودلا.نيبمكحتسمءادعلاف

ةيطارقميدلانحاطتةجيتنرامدلاوبورحلابةدعهمةَـينَاسناالام٠كلفءارجنمو

.ةيوهوملاةيكرعشالاوةموعزملا

6ةيطارتميعلاببرغلاهايساام،قيبطنملعرفةلملانعانكحب-ولو

،نوعديامكةيكارتشالاوأةيعويشلابةيتَرشك٠لوعلاَاىغعبهتمساامو

ببسنااننجولةيوامسلاءىاليمللكئلواوءالؤهكلمتممعنعانبقنولو

.-نييلهنيرماىلاعجري.كلف

ًكلْدو،ايحطساناميا٠نيدلابنمؤن٠ةبرغلالوقلانأ:اهلوا

ءىشلكىهةسايسلاو،ةيسايسلاةايحلانعْلزعمبنيعلادوجوُ.َو

نيحتلاونيعلابىنْـعتلاناو،ةسايسلاونيفلأنيبةلصالت،ةايحلانف

فقرالاىلعاهبظفتحيةزيزعىركنكءاب؟انعءانبالاثاريمالاوهام

نيدلانعنوفرعيالهلكبعشلامهمءارونموةسكسلامجارحالانفو

كلذدعبرارسانمىقبامواهنوارثيتاوعدواهنوهؤيتاولصالاائيًـسن

باحصامهنال،طقم٠ةلهاركلاوتاويلبلَاوّهفهكللوهم٠دعاوقوصوصنو

.نيعلاةنرح

اهتربتعاونيدتلاونيدلاىلعتجرخةيقرشلالونلانأىناثلارمالاو

ارتفموااردْـحمهتربتعاونيللاقحنفتمرجااهنالكلنوب،ةميرج

نيناوقتئدحتسام٠،مِـيقتلانعناسنالاقوديوِروطتلاةلجعفقوي

َ،ليكالاىلاتهتناولضبمالاىلاتلصواهناتنْـظوةيعضوءىدابمو

نوكينأنكميالكاردالا‘دحهبلصواهمناسنالاناتسلنتو

هصوصنواهنيناوتنوكتنأنكميالامك،أطخلاواللزلانماموصعم

ىتلاةينانالاوةرئالانعةجتُانلاتارغثلانيةسيتًاخههيلامتوهتهابمو

..اهيلعلبج
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نمةاحوتسفملاةيفاكلاتلضفاهطوحنالةيعص٠وهلنيناوقلاو

ىلادجولاےهطنلاىلعلمعيىذلاىحورللجايسلااهييحيالووهففا

قوسسقتىقاةوقلاىشخيو،وضايحيفعرشملاىلعاپيقوهيبىدق

هلعموكحملاومكسحقلةيصعنوكتةيحورلاةوقلل!نلئارَـيف

ىلعموكحملاومكاسحلل.ةمًـصع۔نوكتةيحورلاةوقلانلارشبلاةوق

ةرهطمةيوطىلعةينبملاړْـعنيناوقلاو،أطخلاوللزلانمءاوسس

ويغنلل.ْصرمملاوحورلانمىلاخلادسسجلابهبسنثآىه،ايحور

لبنبتلاوريخقلةضرعمنيناوقلاهكقته٠،وجلاتلراسقيطايبيلاو

،ړْـصتةتباثامندجنفةَـيهليناوقلًااللتاوزقاوتاوهشللاقبط

كناكلفىنعمو،ړبسغتنلعيطتسفتةوقنعةرهاصاهمال

٠اليوحتولاليعبةنسفدجتال

ءااوسلا.ىلعقرسشلاوبمرفلانيلكبتيحىتلابليسماللعبتتياو

ةداقلاوةنهكلاهلفبهاامل.ةيمنحةجيتنكلخنلدجينيفلانمرارفللُىلا

ةيلصالادعاوشلاىلعمهجورخو،ةينيعلارومالامامزىلعنورطيسملا

'لاجراهمسسضوىتلالالدويقلانمكلكفلاورارفلانممهنكمتىقلا

ر.مهتانمانفنيفلا

بعشلااوهستنادعبتاقبطلاماظناوطسِـحوأةبهاربلاةنهكن

فرعيالىناتلاوَ،رارسالكرتسشملاوهلوالاْ.نييلصانيمسننىلا

نورت"اتممملامهمكسحلالجروداوملاوةنهكلاناكاذلو،رارسالا

٠مهيلعفتورارسالاو،رارسالاىفنوكرتمشملامهمهنالَكلفو،بصافملاب

نيكرتشملاريغنماونلكم٠ةراجتلاوفرحلاباحصأاما٠،مهريغنود

رشِـننعاسم٠والاىلعارمْامةديدجلاهميلاعتباذوبجرخاذلو،رارسالاىف

،روكذمريغابُـسنةيمهربلااهدمبتحضاىتلاةديدسجلاهثناسبم

مسجورمالامسجنيبةاواسملاةيساسالااذوبميلاعتناكراتناكذا

امهيحورنيبقرم٠الناىلعاذوبميلامتتصنكلنكو،لوسستملا

.اد٠وبعابتاوةييهوبلاةناينلانمنورفيعابتالالمجامم

ايلعةلثمْاعسشتاروطساهدجنةيعضولانليهالالكانعبتتاذاو

،صنلافلاخيناكقيبطتلانكلو،ةاواسملاوقالخالاوبدالاًىف

ىتلا̀حورلانمىدابملاكلتولخلعجاركلنو،لوتلافلاخيلعفلاو

فضأو٠ُىحلاريمضلانمجاهسسباهطيحتىتلاةيوامسلاةوسقلاواهمم٠دت

ْلكَ،ةينيكلاةدايقلاىفرتحمونيحتلاىعديوةنهكلاةيناناكلفىلا

فرعيفنيحلاحبصاذا،وخآداوىفعابتالاوداوىفتانابنلا٠لمجكلذ

٠بطخلايف'لاقتالاشمأوامكحو،ةسيقطنباججحوةيمالكاياضقعِابتالا

.طتنةينيطلاتابسانملاو
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مكحلاوةيسويمشوفنكلاءىدابملاوةيعضولاتانايدْـلاانكرتازاو

تمسق٠.ىتلا.ةيدوهيلاةنايدلا٠ىلع'اسنجرعوًوطسرألاثماوةينوطالنالا

ئريحالاوبوعقميءانبأ۔-مَـهوةكراايهادحانيتئم٠ىلاقحساىنب

ىلوالنيتپترمىلابوقعيءانبأ.اوٍهمشمرمث.َوسيعء٠انبامهوةنوحمل

ظلبمسالاىتابو،مهيلعِافقوومهنمكلملانوكيءالؤههَواْدوهيءاْـساني

مْـخهتبتكومهتنهكومهراسبحأ٠ناادجنَو،ةلمفلاًوماهتخلاوةنكلامهتيو

ةديحولاحورىداعتاهوطجىتاروتلا.اوفرسحدقمهيسيَرفو

.ةيناسنالا

ميَـلاْـعتلا.ِتسَرصقةاواسمل٠پناَـمشبُّ.َمًـهلَايْـبتاُلوقدوهًـيلاافرح
.نلعافِـقَوةدوملاوءاخالاو٠فطعلاواةيحرلاف،طقفدوهيلاىلعةيلاسبنالا

.َىلعًلاهنااذه.لهنآو،ءابوفْـلاىلعةمرحموطقفدوهيلاءارقف

دوهيلانواعتنمهارناميفحضاو.ريسفتلاكلفو،دحاوريسفت

،اهيف٠نوشْـيعيىتلابوعبنتلاتِاموقمميطِـحت٠يلعملاعلادالبعيمجنف

نملةيبرتملاويطسلف.بلسيف٠مهمارجاو.مهًـتوقانل`حضويامك

.ءيِدايملا٠لكنعمهداعتباو،وييلممالآا.ِدحايلاباحديرشتواهناكس

:برعِـلل.ِدوهيلاةلماعمب٠ناو،عئارشلاو-تِانايللاِاهبِتهاتىتلاةيقالخًالا

.ةيناسنالا."ةاواسملاقحنفمرجلاعشبالثمتلمهيْـنأرهظنيبنيميقملا

٠ضرالالهاىلعاضرفتناكفءامسلااهتعرشنىتلا

ملاع٠نَىًـفتعاجىًـتلاضرالاىلا.ءامسلاةلاسرةيحيسملاتد.اكاملو

ىلعةداملاولاملاىلاهتايناِـكمالكبهجتاو،ةييحرلا‘راثآهيم٠توحم

..ىلاراظنالاتفللاهميلامتِلكتلعجاذل٠،ةبذةيناسنالاو'باسح

لسرامالسلاهيلعحيسمل.اديسلانالكلذو،ايندلاكرتوةرخآلا

اولوحوعئارشلااوكرتنيذلادوهيلاةئيبىهةعشجةيدامةِـس٠ىف

ةيناسنالاءىدابملكنمةيلاخةيضرأمِـميلامتىلاةيوامسلاميلاعتلا

مهسفنأىلعالا

ميكحناك،ةيحيسملاهيفتعاجىذلاتقولاىفدوهيلاةهامعمو

ءاينغالاةقبط.٠نيتزيمتمنيتقبطعمتجملانماولعجنيفلانامورلاةالولا

،سشيعلادغروتاييطلاباورثأتسا،ءىننلكباورثأتسانينلافارشالاو

طسباىهوةماركلانماومرح،ءىّـُـتلكنماومرحنيفلاءارقفلاةقبطو

.ناسنالاقوقح

ةياعروريقفلاماعطاىلعبصنيةيحيسملاميلاعتلجناككلْـتل

ىدعتلامثعبرمالاو،قثاخالاولئاصنفلابىلحتلاو،مورحملاسئايلا

هبةاواسملاىلاتعداهنالوقلانكميانهنمو،ريفلاىلع

،قئاقحلااوفرحدق.ةسينكلانوئسننىلعاوماقنيللاناالاا
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،مهتنماهنمءاربىهامةيحينسملاىلع.تعبتتليجافأبليجنالااولنبو

اروزملاسلاهيلعحيسملاىلااپوسنمةعبرالاليجِابالاىفءاجدقف

هيلاأوبسنمث،طقفةلافلاليئارساىنبافارخلءاج4اناتهبو

هيلاأوبسنامك،ةيرماسيلةأرمالةكربلاىطعيوا.ىقشنينا-ضفرهنا

،ةوعدلاوړمشبتًـللنييومالاونييرماسلاننماولختيالأأهذيمالتىلالوقلا

اولعجثيح،.ةِـثححتسمةيفئاطوةدينجةيهوهيىلاةيحيسملالوج.امم

ىلعنييحيسملانمءالقعلاربجأاممطقفدوهيلاىلعافقوةيحيسملاميلاعتلا

ةيحيسملاعابتألعجاهمو.،ميلاعتلاكلتوليجانالاكلتنعضارعالا

كلفو،وفعلاوحماستلاوبحلاميلاعتنماهيفءاجامنولففي

حورلافعضأةيحيسملل.ةيساسالاميلاعتلايفريفتلاوليحبتلاوافيرحتلا

٠ةيحيسملاعابتانمناسنالاىنبسفنىفةيماسلاءىدابملاوةيوفعلا

ناىذلافقوملاكلخ،برسفلاىفاهلاجروةسينكلافقومناو

ىلعةروثلاتببسىتلاةفرجعتملاةيِروتاتكيدلابالافصويال،فصو

نعنيدلالزعوعمتجملانعةسينكلألزعمبتهتناىتلاوةسينكلا

ةيصخشلاتايرحلانفلخدتلاالاةسينكلللمعالف،ايندلانفناسنالاًةايح

ءىدابملابلوةايحلارهوجكرتتامنيب،اهطسنباورومالاهفتْابكسمتلاو

.داسفلاوداحلالاتارايتلةضرع

ةسينكلاىمسأنُابىسفنل.تبحمسبدقو،ةيرصيقلاةسينكلاو

ةرصايقلادهعرخاوتبكترااهنالانةيرصيقلاةسينكلابايسورىف

ةسينكلاتفقودقم٠،رصحلانعلجيامبعشلاقحىفمئارجلانم

ىلعمهترصانو.،مهتاوهأىفمهترياسومهيدِاونفةرصاپقلاعم.اهلاجرو

،رخآداو.ىفهلكبعشلاتكرتومهذئاذلو،مهتاوهسشىلعلوصحلا

ىتلاةيسكراملا.ميلاعتلاىلاهجتيونيدلاميلاعتنمللحتيهلعجامم

اهرايتىففرجناوىفاشلامنسلبلااهنظْـم..دِحيرجلا٠رتولاهنمتسماهنال

بالخلا-اهقطنمءاروريسيبعشلالعجايي.لوسممبلاقىفودبتتناكاهنال

ةدابعلارودوسئانكلاناينبتمدهفءارمحلاةروثلاتماقولقعتريغىف

.اْـهونبنمسوعرىلعىرخالا

ايفالسوغويكاهتاراجىلاايسورنمىسكراملاضرملالقتناو

نيدلاحاتجاف،اهميلاعتعبنموةيحيسملالقعماتناكنيتللااينامورو

نمكلذو،ةيحيسملادالبلارثكأىفةيعويشلاىودعلاترشتناوهمامأ

ةيكارتشالاترشتنام٠،اهتنهكلضفبةسينكلاباصأىذلاللخلاءارج

نيذلاكرشىفىحيسملاعمتجملابتعقَوام٠ةعداخملاةاواسملاوةبذاكلا

.ةْـمارخنيدلااوربتعاونيدلكاويطحوهلسروهْـللااوبراح



عبارلاليصفلا

ملاسالةيناسنالوطسملا

للملانبةرغنيحىلعو٠ُىتلخلابراضتلا٠تارتفنمةرتم٠ىف

ترظن،سفسأىغىلعةمئاقلاءىدليملاداديبىفةهئاتلا،لحنلاو

،ارظناهلخيراتلافرعيملةبثوةيناسنالاتحنمفضرالاىلاءامسلا

،ةهلالالسننممهنانوتقتعيسنانلا.ىضعبناكىذلاتقولاىغف

نبهسعبنموهلصأذختمهقورعنفىرجيىذلامعلانُانمؤيضعبلاو

ِقوفتنايحالاضعبكانهتناكامك،لايبنلاىكِولملاقرزالامبلا

تاستبطلاىهو،هلالاسأرنماهضعبقلختاقبطىلابوعشلا

قلخاهضعبو،ةدايسلاوةزعلاةايحلةقحغسملاىهلالادجملاتاذ

.نيفوجنملا،ةقبطكلتوهلالا٠ىمدقن-

مضخبةيبرصلاةريزجلاهبيفجومتتناكىذلاتقولانفو

كطنهناكثيح.قزرلاوبْـسلاوبسحةعساشلاقورفلانم

ميظعلاودبعلاوديسلاويقفلاوىنغلاوريتخااوفيرشلاولكالاوزعالا

،۵ابنمؤتةيباتكةلتالا،منصللعضخيونثولادبعيلكلا،لينرلاو

.لاةدابعوثيلنتلاوكرمشلاب.ابوسشماهوشمناكاهتاميانكلو٠

.لوطالومهللوحالعابتاوةنهكلحنلاوللملاكلتلناكف

مالسلاوةالصلاهيلعادمحمهللاثعبتقولاكلفنفوةرتفلاهذهق

سانلل،رقفلاوىنغلل،ريقحلاوميظعلا،ديبعلاوةداسللممالسسالْامن

املاطةايحلاىفأدبممهاررقيلمالسلاوةالصلاهيلعدمحمءاج.ةفاك

ةاواسملاأدبمررقيمالسالاءاجفاليوطانمزةيفاْـسالاهنمتمرح

ىرشبلاسنجلاةدحورسقيلءاج.ىلمعلاقيبطتلاوصنلاوظفللاب

مامًاتابجاولاوقوقحلانف.تامملاوايحملاىف.ريصملِاواشنملا.ىف

هللاةحنماثحبوهئيجمناكم٠ةرُـح9اواينحلاىفهللاملمأونوناقلا

.هدابعىلا

ادحألسنيملهلالانأ٠ررقيلمالسالاءاج

.هلالاةلالسنمسانأكانهنكيملو

لسنهل.نكيملوكن

هلنكيملو،دلويملودليمل،ديصلا’هدحاهناوهلق)ا

.صالخالاةروس((دحااوك

(نايحالا-٩مم)



-

نتملويسلاىِـفنرملادلوذمخٍنبنأنهحولعىغبنيامو))

ةيتآمهلكو،ادعمهدهعومهاصحادقدبعنمحرلاىتاالاضرالاو

.٩ه-٩٢تايآلاميرمةروس«ادرفةمايقلاموي

نموأ٠،قرزأميبوهنبتطسنهسيلهنًأرريًـس'مالسالاءاج

،هلالاسسأرنمقلخنمًكانهسيلو،رِـضخأمحنموأ،ضيبُامد

لصانمقلخلاةدحوررقيءاجدقن،هيمدقنمقلخرخآكانهسيلو

.ةقيلخلانيبقرفال،دحاوندعمو،دحاو

ةفطنهانطجمت،نيطنمْةلالسنمناسنالااتقلخدقلواا

اقظفةْـعصجهةًـطقطملااقْـظفةتعةْـعطقلااتقليخمثةنكمراًرقىف

تترلبتفرخآاققخهاناشتنامتاهحلماظعلاانوسكفاماظعةفضملا

ةمايقلامويمكنامت،نوتيملكلفدعبمكناميقلاخلانسحاهْـتلا

.١٦-١٢تايآلانونمؤملاةروس((نوسثعبت

ليحتامو،اجاوزامكطجمثةفطننممثبارتنممكتلخهللاواا

هرمعنمصقنيالوريهعمنمريعياموهمطبالاعسضتالوىثنأنم

ر.١اةيآرطام٠ةروسااريسيهتلاىلعكلذناباتكىفالا

نكمرارقىفهاتطجيهمءامنممكقلخْ،ملا))

.٢٢-ا٩تايآلاتالسرملاةروس((موطم

رعقىلاة

نيبنمجوخي،قلفادءامنمىطخالقلخمهمناسنالارظةيلفاا

.٨-هتايآلاقراطلاةروساارناقلهعجرىلعهبئارتلاوبلصلا

ررتيلملسوهيلعهْـتلاىلصدمحمهتلاىبنهباثوعبممالسالاءاج

ناهربنمهنومدقيامردقبالاسسانلانيبلضافتالهناوأشنملاةدحو

ْ.راهقلادحاولاىدينيبناميالاىلع

ابوعسمُـنمكانلعجوىثناوركفنممكانقلخاناسانلااهيااياا

((ريبخميلعهللانامكاقتاهللادنعمك،ركآانااوفرامتللئابقو

ا٣ةيآتارجحلاةروس

اهبكسمتناامنينللامالسالاىنكردحأةنسلاناو

ةاواسملانبميركلانآىتلاهدكاامتدكأدب٠ادبااولضينافنوملسملا

مطسوِهلعهنااىلصهتلالوسرفقودقف،ةكرتشملاةيناسنالايف



-١٢٨-

نا((ىسانلااهيااايالاقوعادولاةبطخىفنيملسملانيد٠٠ابيطخ

دنعمكمركأنا،بارتنممدآوممدمكلكدحاومكابأناو،دحاومكبر

رمحالاالو،ىبرعىلعىيجعلالوىمجعىلعىبرعلسيلو،مكانقتأْهتلا

التغلبلهالا.ىوقتلابالالضفريحاىلعضيبالالو،ضيبأىلع

.«بئافلامكنمدهاشلاغلبيلم٠الأ،دهمشام٠مهلاا

نيملسملانقلياملعمالاملسوهيلعْهللاىلصىبنلانكيملو

لوسرلاصخشنىفنينمؤمللاهيجوتىبقلاىلعلزنينآرقلافهلالاهنقلام

ءارقفللىبنلااهنقليتاْـيبلا.تاينزنتفهعسوْهيلعهللاتاولص

عمنوكيناهيلعْهللاتاولصرمؤيلب،ةداسلاًعمديبعلاوءاينغالاو

نينلابهلابلفشفيالأوىشعلاوةادضلابهنوعديومهبربنونمَّوينيفلا٠

.مهتلزنمتناكامهممهراصباومهعمسومهبولقىلعهللامتخ

نوديريىشعلاوةادفلابمهبرنوعدينينلاعمكسفنربص١و))

عطتالو،ايندلاةايحلاْةنيزديرتمهنعكانيعدبكتالوةههجو

٢(اطرفهرماناكوهاوهعبتاوانركفنعهبلقانلفغأانم

٢٨ةيآفهكلاةروس

داكياديدسسشابانعهيبنبتاعيىلاعتوهناحبسهْـتلاناكدقلو

اعمط،ىرَـشبصرحةعاسسهترواسساماْدا،بينًاتلادحغلدي

ريقفلاىمعالاعمثدحاملتم،سثيرقنمءايظعلادحأةيادهنف

نأثيحهموقىفاديسناكو،ةريغملانبديلولاعمو((موتكممأنبا»

موتكممانباهءاجوديلولاةيادهبالوغشمناكملسوهيلعهللاىلصىبنلا

،ىبنلاىلعموتكمنباحلأم٠،هنعلوغشمىبنلاو،نآرقلانمائيشبلطي

هللاباتعبىبنلاىلعليربجلزنْـمههجواىفسيبعوىبنلاقپاضتف

،ىكزيهلعلكيرنيامو،ىمعألاهءاجنا،ىلوتوسبعلجوزع

كيلعامو،ىدسصتهلتنأف،ىنفتسانماما؟ىركنلاهعفنتفركنيوا

ىهلتهنعتنًافةىشخيوهوىعسيكعاجنسسماماو؟.ىكزيالأ

.١نمتايآلاسيبعةروس((هركفءاشنيف،ةركختاهناالك

ىلعصرحلالكاصيرحملسوهيلعهللاىلصىبنلاناكدقو

هللاناوضرهباحصالامئادلوقيناكهنالاحورواصنملاسالاقيبطف

((هربالاهللاىلعمسق7ولباوبالابعوفتمربغأتعسننابراامهيلع

ىقورطتالااهباحصأللاقثيحهسفنىلعكلفقبطيناكلب

هللاادبعاولوق،دبعاناامناف،ميرمنبىسيعىراصنلاترطاامك
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،هلامارتحاواليجبتنوسلاجلاماقفامويجرخدقوهلوسرو

هللثمتيناهرسنماا:مهيلالوقلااهجومميلسوهيلعهْـللاىلصلاقف

.«رافلانمهدعقماوبهيلفامايقلاجرلا

همسرامىلعلثمربكالىجنزلادبعلاوىراففلارذىبأةثداحنأو

،سانلانيبهتاواسموتاقبطلاوقورفلاءاقلانممالسالا

سشاقنلانمةمحزىفو،ىجنزلاهدبعوىراففلارذىبأنيبسشاقنماتدقو

اديدشابضغىبنلابضفم٠(ءادوسلانبااي)ىجنزللرْدوبالاق

،عاصلافط):ههجوىلعمسنترمملالاوملسوهيلعهللااىلصلاقو

لضم٠ءادوسلانباىلعءاضيبلانبالسيل،عاصلافط

لاقوضرالاىلعهدخبرذوبأعضوم٠،حلاصلمعبوأىوقلابالا

دخُالحم٠مق):ىرخاةياورىفو(ىدخاطفمق):ىجنزلل

.(ءاضيبلانبا

نودشارلاءافلخلا.اهقبطرماوأنمهلوسروهللانمناكامو

:لوقيرمعكاهو،لامعاىلاصوصنلااومجرتفايلعفاقيبطت

ىتحفيعضلانمىدنعىوقأدحأمكيفامهللاوهناسانلااهيااي)

:(هنمقحلاذخآىتحىوسقلانمىدنعفعضاالو،هلقحلاذخآ

سانلانيبةاواسملابةالولاىصويهنعهْـتلاىضررمعناكدقو

نعجورخلاواةلماجملاوأفيحلانممهرذحيوقوقحلاوتابجاولاىف

دقم٠اهكرتىتلاهْـتلالوسرةنسسوأ،ْهّـللااهمسرىتلاهلل.ادومح

باطخلا.نبرمعْهتلادبعنم):ىرعسشالاىسومىباىلابتك

سانلانيبسهآ...دمبامأ.كيلعهّـلل.امالس:سيقنبنينمؤملاريمأ

سأييالو.كفيحىففيرشعيطيالىتحكسلجموكلدعوكهجف

.(كلدعنمفيعض

سانلالاعجأ)ا:هدصبىتْايسىذلاةفيلخلارمعىصوادقو

هْـللكطخأتالمثدقحلاهيلعبجونمىلعأىلابتالءاوسكعهنع

..«هللاكالواهيفةاباحملاوةرئالاوكايا،مئالةمول

ةطخامسرتمالاكلذرمُايوأاذهلعفيهنعهللاىضررمعنكيملو

ابوبحمناكو،ديزنبةماسأهءاجىذلاملسوهيلعهللاىلصىبنلا

دقناكو،ةيموذخملادوسالاتنبةمطافىفعفشيهللالوسردنع

هللاىلصلوسرلا٠ركنأم٠،ايلحوةفيطقاهتقرسلةقرسلادحاهيلعبجو

ااْهّـللادودحنمدحنفعفشتالئاقهتعاغمًـشةماسأىلعملسوهيلع

(نايدمم)
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:لاقفىسانلاىفايطخ٠همالسوهيلعهثلاتاولصماقمث

اذاو،هوكرتفيرشلاقرساذااوناك٠مهناَ،مكلبقنمكلهأامنا))

دهشمتنبةمطافنأولهللااميأو،دحلاهيلعاوماقأفيعضلاقرس

.((اهديتعطقلتقرس

وربعنبهللادبععمنوناقلااذههنعْهتلاىضررمعقبطدقلو

،ىرصملاهقبسم٠نييرصملادحأقباسسيوردعنبناَـكدقفصاعلانبا

هوكشينأدبالهنأمسقأىذلاىرصملاييمرضوورمعنبظاتْـعان

كاوكشبلعفتنلكنأهانعمامورمعنبهيلعدرف،نينمؤملاريمأىلا

بهذجحلانمزنفو،نيمركالانباانْافًكأوكمشصمثتنلْـم،ائيش

،هاوكشنمدقوهنباوورمعهعمورئاسوهوريعيىقتلاوىرصملا

ىتْ.لاقوورمعىلاهجتاونينمؤملاريمأهجوىلعبضغلارهظف

ىرصمللةردلاىطعأمْ.ارارحامهتاهمأمهتدلو.دقوسمانلامتدبعتسا

.((نيمركالانبابرِـضِا»:الئاقورمعنبابرضبهرمأو

تناكلب،ةيعرلاىلعافقونكتملمناسالايفةاواسملاو

قرفالتابجاولاوقوقحلاودونحلاىفةيعرلاوىعارلانيبةاواسم

عذئالادقنلاهجوينأموكحمللزوجيمالسسالاىففموكحمومكاحلنيب

٠ةموسرملLدومحلانعجرخاماذامكاحلاىلا

،باطخلانبربعىلابلاطيىبأنبايلعىدوهيىكشلدقف

ايلعبطغخوهمسابىدوسهيلابطاخامهنيبءاضقللرمعىسلجالو

بضفلارهظف٠ميظنتلاىلعةلالدبةينكلابباطخلاناكدقو،هتينكو

؟.ايهوهيكمصخنوكيناتهركا:ىلعلرمعلاقف،ىلعهجوىلع

تنيبوىنيبىوستالنأتهركامناكلفهرك{املْ.الئاقىلعدرف

.ىتيكبىنتبطاخوهمسابهتبطاخدقف

،نَـينمؤيلليماكمزكزمنفرسهعناانيبتىرسخاةقداحكلتود

ىسانلابطخيناكامنيبف،هدقننمنيملسملاعنميملهتحشوهستيقو

((.؟ةارماولجرنيبةنشنحافِىأرنينمؤملانانفمكيأرايي)اامهلاس

دعبرابىتاينانينمؤملايمأىلع:الئاقبلاطىبانبىلعاههيلع٠درف

اْ.ىلاعتهللالوقالتمث،فنقلادحهيلعميقأالأوءادهش

مهونلجافءادهشنةعبرأباوتأيملمثتانصحملانومرينيقلاو»

ا(نوتسقفلامهكقلواوادباةداهشنمهلاولبقتالو،ةدلجنينامث

(ةيآرونلاةروس
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٠نيمرجملاىمخشفنيعيملوورمعتكسف

،يطنقلاقلىتحءىننلكقبسانلاسيبمداسالاىواسدقلو

ريمانيبقيرفال((سفنلابسفنلا)ادمعلالتقلاقحىفهْـللالاقدقف

،هانلتقهدبعلتقنم)).ملسوهيلعهللاىلصهْـتلألوسرلاقو،ييقحو

.«اهانيصٌحاهدبعىمخاانچو،هانعدېجهدبععدجپنمو

مرح،ةقرفتلاءادلامجانءاولءاجىذلامالسالافقوماذه

:ىلالاالاق.هتأشننملئاقالاوارفلاراقتحانيملسملااىلع

اريخاونوكيناىسعموقنمموقرخسيالاونمآنيللااهيااياا

«نهنمىيخنكيناىسعءاسننمءاسنالو،مهنم

ااةيآتارجحلاةروس

،هدابميهللاةمحرويضرالاىلاءامسلاةحنمتناكاهنامعن

ىتلاهللااةلاسرتناكامنا،لذلاةقبرنمةيرشبللاذاقناتناك

ترهظا،ةاواسملارونىلاتاقبطلاتاهلظنمهدابعاهبجرخأ

ةيساوسهللااماماعيمجلاناكاهنا،ديبعالوةداسالم٠مهقوقحسانلل

ىثبحىلعىثرقلالوىمجعاىلعىبرعللضطشملانانسأك

.ىوقتلابالأ



سماخلانكصفلا

ناينالايفةيهايصتقالأةاواسملا

ىنعملاهناىلعدياصتقالابنعتملمثاسالاىلعةقباسلانايحالانا

الماشنوكينأموهفملاهانعمبداصتقالاف،داصتقالانمموهفملا

عمتجملاتاجايتحالعشياميظنتاهميظنتولاملابةصاخلاةايحلاىحاونل

نماهمغوبسكلاقرطونقافنالاولامعالامظفيف،هتايرورضو

,.ةيلاملاةسايسلا

ي،.-هچد

بسكهنأىلعلاملارابتعاىهم٠لاملاىلانايدالاةرظنامأ

بصعلاملاناىلعةليئضلالاثمالاتبرضدقتناكناو،ةعيبطلاب

قرطددحيوأهتسايسمظنياماظنعضتملاهنأالا،ةايحلا

،هيلاةجاحلاتايضتقمبسحريستلاملاةسايستناككلذل،هبسك

سفاسأوادنسهلنوكينأنودعمتجملاروِـطتلاعبتماظنلاروطتناكو

.ةديقعهيلاوشمتوأنيدهبىحوي

ءاخالاوبحلاىلعاهميلاعتترصقافلاسانيبامكةميدقلانايدالاف

لمعلابتصوأدقفلاملاةيحاننمامأ،ريسقفلاىلعفطعلاونواعتلاو

ةيحئاقعلاىحاونلاىلعاروصقمربكالااهمامتهاتلعجاهنكًـلو،بسكلاو

اهنأديفتتاراسشاكانهنكتملَّكلذبو،ةيويندلاىًـحاونلانمرثكا

باحصأةنسالفلاْصعيالامهللا،ىداصتقالانازيملاميظنتبتمتها

ةسايسلالوادتبةيصاخلاءىدابملاااوعضونيذلاسبرادملاوءىدابملا

ةسايسلانعاباتكعضوىذلاوطسرالاثمأكلذوةيداصتقالا

ملتملاهنالةرصاقتناكعبطلابو،ابرلاميرحتىلاةراشاهنمض

..ةيلاملاةسايسلانوئشمعيمجب

لوالاساسالاىلِـعلاملابمتهااماهنمفةيوامسلاتانايعلااما

ثيحةيعامتجالابويعلانمبيعىلاروطتمامتهالااذهنكلوةايحلانف

لاملاحبصأفِ،ةدابعلاةِـجرمدىلالصونالاملابمامتهالاغلب

،حورلاىلعةداملاتغطكلنبو،.هْـتلانوهنمدوبعملاولوالافنهلاوه

٠دوهيلاةنايتىهكلتو،ةقلطمةيهامتحبصاوةنايحلاكلتترجحتف

ةسوسىلاےمنتتىتلااياصولابةئيلماهرافسابةيهوهيلاف
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تجرخةفرحمةسايساهنكلو،ةيداصتقالاةسايسلاميظنتو،لاسملا

دوهيلابصتخياميفالا،ليئارساَىنبءايبنااهبءاجىتلااياصولانع

ةيلحمةسايسسداصتقالاولاملاةسايستلعجدقف،مهسفنا

ةسايَـسلاكلبتجرخاذااما،ةيناسنالامظنلاثعحاىلعةيلخاد

٠ةقرسوىشغولالفتساىهفدوهيلازيح:نعةجراختحبصاو

داصتقاوهففيرحتلادعبةاروتلانعدوهيلارافساايفدرواماما

نيبةاواسملالهجامنااعيمجةيناسنالانيبهيفةاواسمالثيحهفيْرم

بعشنللاياصولاوظعاوملارافسسالاتلنبدقف،طقفىدوهيلاعمتجًـملا

عجشيامميفقلادهعلاىفءاجدقف،دكلاولمعلابتصوأقىدوهيلا

نپيرسُـنعلاحاحصالالاثمالاراسىفف،لسكلانعىهنيولمعلاىلع

،رقتفتورصتقتالئلمْولاابحتال)اْ.ناميلسلوقيةرشعةثلاثلاةيآلانيم

.٠هلاخمااىفناميلسلوقيرطسلاسفننفو((ازبخعبشعتكينيعحتفا

(ارمقفعبسشينميلاطبلاعباتو،ازبخعبشنيهضرابلفتسشملا)

٠رقفتلاطبلاديوىنفتفدهَـتجملاديامااْ.ناميلسلوقيامك

دتتضرقانا)ْ.جورخلارفسلوقيامهميرحتوابرلاقحىفءاجدقو

ْ.ةينقتلارطسرفو(ىبارملاكهلنكتالفكننعىذلادقفللةْـصف

(ابربضرِـقباممءىشابروأماعطابرواةضفابر،ابربكاخأضرقتال)

ابرلانونخأتمكنامهلتلقوةالولاوءاهظعلاتكبىنأ)ايمحنرفسنفو

.(هيخانمدحاولك

ىدوهيلانيبلتاحوهفامأ،هيخأوىدوهيلانيبطقفمرحمابرلاو

رفس.نمنيرشعلاوثلاثلاحاحممالايفءاجامكلفلايلدو.،ىبفجالاو

ىكلابربهضرقتالكيخألنكلو،ابربضوقتىبنج١ال)جورخلا

.(مشديهيلادتمتاملكنفكهلابرلاكك.ايي

ىلعقافنالاىلعضحوهفةاروتلاىفكلناعبءاجاملكو

دوهيلاهثتحخساىذلادوملتلاباتكاماو،مهريغنوددوهيلاءارقف

،ةينوهيلااةينانالاهنمخهشتفةراجتلاوداصحلاوةعارزلالامعابصاخ

ةلالدنالدي'امهف،ثدحتسملادو9افلاودملاةاروتتلاتةاكءاوےسو

.ةينوهيلاةنايحلانفةيناسنالانيبةاواسملامنعىلعةعطاق

َهيهاملاءىدابملابرخفيملاعلاوةيدوهيلاْههاينلابقعةيحيسملاتعاجو

ةميقءالعاىلاتأجلكلْدةيناسنالاميقلالكنمامامتتلخىتلا

ملاعلابدوعتىتحلاملانأسنننهليلقتلاوةداملاةميقنوطحلاوحور1ا

٠نادجولارهطتوسوفن1اىقنتو،ةميلسلاةايحلاىلا

هسنيناوقبىنامورلادهعلاىفوسبوقنللىرجحلادهعلاىفتعاجدقف
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اهتلاسرلكناكلب،ايقتلاةايحلاميظنتىلاةجاحىفنكتملفةمظنملا

،هزانتكااولاملانمترفنف،ةيداحلالاوةيداملابئاوشلانمسموفنلاةيقنت

ةرشعةسهاسلاةيآلاسمداسلاحاحصالاىتمليجنانفدراوكلذو

ادصلاوسيوسلادسسفيثيحضرالاىلعازونكمكلأوزنتكتال)

نأدحأردقيال):حاحصالاسفنىفءاجامك(نوقراسلا٠بقنيثيحو

دحاولاممزاليوارخآلابحيودحاولاضغبيِنأاماهنال،نيديسمدخي

ةلاسرىفءاجايك(لاملاوهللااومرتحتنأنوردقتال،رخآلارقتحيو

.(مكدنعامبنيفتكماونوك،لاملاةبحمنمةيلاخمكتريسنكتل):نييناربعلا

،فامكلاىلعاوشيعينأىلعنييحيسملاضحتةيحيسملاتناكو

انزبخ):مالسلاهيلعحيسملامهلاهيلعىتلاةالصلاىفءاجامك

،ةرخآلاىلااوهجتيوايندلااوكرتينأموترمأامك(مويلاانًـطعأانفافك

نينسملانأكلذو،ءاينغالانأسنننمللقتةيحيسملاميلاعتتناكو

لوخدنملهساطايخلامسنملمجلالوخدنأىلاهمالكنفراشأ

اوعيبينأرسشبتلابنوطعينيْدلاىلعمتحيناكلب،ةنجلاىنغلا

.رپشبتلابلمعلانوأدبيمثْءارقفلاىلعهباوقنصتيونوكلمياملك

ةينيدلانوتشلاىلعنيمئاقلاضعبعنمتملةيحيسملاميلاعتنكلو

بتكىذلا(رثولنترام)لاثماكلو،داصتقالايفاوعرشينأنم

مالسالاهيمسياموهوةٹيمْـسلاعيبهامسوهميرحتوابرلابصتخياهيف

راجتلاقافتابنوكتىتلاةبراضملاوةمواسملاهسشيوهوسثاجنلاعيب

نأمهرئامضبىلابتالاساناكانهنا)ْ.رثوللاقدقفانراعسالاعفرل

اهبعابتىتلااهنامثاىلعديزتةيلاغنامثالباقمةتيستلابمهعثاضباوعييي

اوعييينانورثؤودقنلاباثيُـسناوعييينانوبحيالساناكانهلب،.ادقن

ةفلاخمهيففرصتلااذهنا)ْ.لاقمث(ةئيْـسلاىلعاعيمجمهعلس

رماوالاةفلاخملثمكلذهفهلثمو،باوصلاولقعللةفلاخموهلالارماوال

.(هملعبرعسلاعئابلاعفريناةيلقعلارماوالاوةيهلالا

،نايدالاكلتىفةساهسلامللدجتنأكنكميالهنأةصالخلاو

ىلعىوقلاىفبيفناسنالاةينانالاىداصتقالاعيرمنْـنتلانايدالاتكرتلب

ريثْاتتحتناعوجلاأجليو،رَـح9ااعوجيوىوقلاكلذعبشيوفيعضلا

هنال،عمتجملاماظنلنخيكلذبو،عبشلاهمختانمةقرسىلاهعوج

عمحورلاوقالخالاءىدابملعفتاذامو،عوجلاعمايلعلالثملاعفنتال

عبشلابهيلعدوعياييفالاريكفتلانعلقعلاعنميىذلاىواخلانطبلا

.مارحكاذولالحاذهنأىفړيكفتلانود



ىسهاسلالصفلا

مالسالاىفةيهاصتقالاةاواسملا

،داصتقالانوتُـسنىفسانلانيبةاواسملاررقتمالسالاةعيرشنا

ىمالسالاعمتجملاحبصأىتح،ىرخأةعيرشنىاهلصتملعيفرواسًـنىلا

لمعلاىلعمالسالا٠٠عجسشنثيح،ايلاثماعمتجمهفلاسلانمزلاىف

ءازجدهتجملكىطعأولمعلابحاصو،لماعلانيبةقلاعلامظنو

.اينملاةايحلاتاورثنم٥داهتجا

،حومطلاوقوفتللاميمجسانلامامألاجملامالسالاحسفي

ىلعلمعيامك،داصتقالانوثشيفسانلانيبصرنلا.ؤفاكتقهقحيو

تاقبطلانيبقورفلاليلقتىلعصرحيفىداصتقالانزاوتلاوارقتسا

.تاورثلامخضتنودلوحيو

مئاعدىلعںسانلانيبةيداصتقالاتاقالعلاعيِـمجمالسالاميقيو

ةايحدرْـملكللفكيكلذبو،تاذلاراكناوةوخالاوةبحملاودضاعتلانم

نواعتلاهدوسيلضافعمتجَـمىفوضعهنأاهيفرعشيةميركةيناسنا

نوكيكلذبو،اعيمجناسنالااىنبوملسملاوهيخأوملسملانيبرزآتلاو

ميظعلاْهللاقدصو،ىنامْـسالالفاكتلاوىعامتجالانامضلللثمربكأبرضدق

.٤.ةيآفسويةروس((نوملعيالسانلا.رثكانكلوميقلانيتلاكلف»

،صلخملالماعلاوجتنملالمعلاهساسأمالسالاىفداصتقالاو

حالصىلاجاتحيلهملاحالصو،لمِـعلاحلصلماعلاحلصاماذاف

ضرفثيح،ةياغللاعيمِركلذىفمالسالافقومناكدقلو،لمعلا.بحاص

.لمعلابحاصاهبمزتلياقوقحهلنسوتابجاولماعلاىلع

٠ىذلاوه٠وا):لسكلانعىهنولمعلاىلعمالسالاضحدقف

«روشنلاهيلاوهقزرنماولكواهبكاناوشمافالولذضرالامكللعج

ديشيملسوهيلعْهتلاىلصهللالوسروهاهواهةيآكلملاةروس

٠اهنمبسكتيةفرحهلىذلادبعللهلوسروهلل.ابحنلعيوةلماعلا،ديلاب

بحيهللانااا،((هلوسروهللااهبحيديكلت))ابسكهيلعردتةعنصوأ

.((هديلمعنمارْـحطقاماعطمكدحالكاامفرتحملانمؤملادبعلا
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هلوسروهللانملماعلاىلعةباترلاىلاعتوهناحبسهللالعجدتو

باقعلاةيشخهيفدلوتةيحورلماعللةناصحكلتو،نينمؤملاو

:لمعلابحاصنمىويندلاءازجلاةيشخولجوزعهْـتلاانمةرخآلاىف

ملاعىلانوهرتسونونمؤملاوهلوسرومكلمعهلالاىريسفاولهعالقو»

.١.هةيآةبوتلاةروس((نولمعتمتنكامبمكقبنيفةداهشلاوبيفلا

كلذماظنهلعضوولمعلاىلالماعلاعفدبمالسالاىنعنأدعبو

هقوقحلماعللضرف،هيلعةيجراخلاوةيلخادلاةباقرلامكحاولمعلا

هاورلجووعهللاانعىسدتثيدحدرودقو،لمعلابحاصىدل

:ةمايقلامويمههصخاناةثالثا):هبرنعملسوهيلعهللااىلصىنطصملا

رجاسالجرو،هنمثلكأم٠ارحعابلجرو،ردغمثىبىطعألجر

ملسوهيلعهللاىلصلانتدقو((هرجأهطعيملوهنمىفوتسام٠اريجأ

.((هترعفجينالبقهقحرجالااوطعا»

هيسكنففرصتيهيسكناكامهملماعلامالسالاَكرتيملو

هتافنانفلدعلاوقافنالاليبسرخىلاههيجوتبىنعًلب،ءاشامفيك

،ةحيحصلاةايحلا٠ليبسهمامامظتنيم٠ةنسحلاةهجولا،لاملاهيجوتب

ليبسلانباونيكسملاوهقحىبرقلااذتآوااْ.ةديعسةايحايحيًكلذبو

ناطيشلاناكونيطايشلاناوخااوناكنيرذبملانا،اريذبترذبتالو

لقناهوجرتكبرنمةهحرءانتبامهنعنضرعتاماو،اروفكهبرل

طسبلالكاهطسبتالوكقنعىلاةلولغمكديلعجتالو،اروسيمالوقمهل

ناكهناردقيوءاشينملقزرلاطسبيكبرناَ،اروسسحمامولمدعقتف

.٣ا-٢٦نمتايآلاءارسالاةروس((اربصباوبخمهدابعب

اوْـمرسيتالواوبرمشاواولكودجسملكدنعمكتنيزأوذخمدآىنباي»

.٣اةيآفارعالاةروس((نيم٠رسملابحيالهنا

((اماوقكلذنيبناكواورتقيملواوفرسليملاوقفنأاذانيْدلاو»

.٦٧ةيآنامترنلاةروس

مرحنكلو،هيلعهللاامعنبعتمتلاناسننالاىلعمالسالامرحي٠ملو

.لتعلاوطاسقالالحاوفارسالا

،قزرلانمتابيطلاوهدابعلجرخأىتلاهللاةنيزمرحنملقا)

لصغنكلذكَ،ةمايقلامويةصلاخايندلاةايحلاىفاونمآنيذللىهلت

نطبامواهنمرًـهظامسَـنحاونلاىبرمرحامنالت،نولمعيموقلتايَآلا٠

نأواناطلسهبلزنيملامّهللاباوكرشتنأوقحلاريغبىغبلاومثالاو

.٣٣-٣٢تابَالافارعالاةروس((نوملعتالامهللاىلعاولوتت
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ْ.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوقيو

.((هتماركوكيلعهللاةمعن

رثأريلم٠الامهللامكاتأاذا

رشكلامانال،قافنالاىفدصقلاببلاطىرنامكملس:ااو

،فولْاملااَدحلانعجراخلافرتلاةديلودسافملاو،ةدسفمنوكيام

٠نيفرتملادسافمىلاراعشادقفةيحانلاهذهمالسالالفغيملو

هبمتلسراامبانااهوفرتملاقالارينننمةيرقىفانلسراامو)اا

((نيبنعمبنحناموادالوأوالاومأرثكأنحناولاقو،نورفاك

٣ه،٣(ةيآأبسةروس

مهاففزتأوةرَـح7ااءامةلباوبنكواورفكنينلاهموقنمالملالاقو)ا

«نوبرشنتاممبرشيوهنمنولكًاتامملكأيمكلثمرشنبالااذطام،ايننلاةايحلانف

٣٣ْةيَانونمؤملاةروس

مهررضدتمالب،.مكحومهسفنأىلعنيفرتملاررضفقيملو

مهوربجاو،'للاْـصلاىلامهورجومهوعدخف،مهلهاومهترشعىلا

ءالؤهىلعقلطأىتح،قچوسفلاورفكلاىلامهوهجوو،نايصعلاىلع

ءالؤهناسلىلعءاجامميركلانآرقلاىوردقو،ءافعضمهناعابتالا

ْ.مهئَاربكو.مهتناسلمهتعاطوتافامىلعمعننمءافعضلا

هاليسسلاانولضأفانعأربكوانتناسانعطاانأانبراولاقو))

اړببكانعلمهنعلاوباذعلانمنيفعضمهتَاانبر

٦٧،٦٨٠ناتيآلابازحالاةروس

تويببنيم٠رتملاتويبملسوهيلعهْـتل،اىلصلوسرلاىهسدقو

،نيطايشلالبانوكتاادوادوبأهاورىذلاثيدحلاىفكلذونيطايشلا

تايجنبمكدحُاجرخي،اهتيُاردقفناطيسُـنلالباامأف،نيطايشلاتويبو

،هليحيالفعطقنادقهيخْابرميواهنماہعبولعيالم٠،اهنمسأدق

سانلارخستىتلاصافقالاهذهالاااهارأالف'نيطايشلاتويباماو

:لجوزعهْـللألوقيو((جابيدلاب

نكستملمهنكاسمكلتفاهتشنيعمترطبةيرقنمانكلهامكو)ا

.ه٨ةيَاصصقلاةروس((نيثراولانحنانكواليلقالامهدعبنم
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اهيلعقحفاهيفاوقسففاهيفرتمانرمأةيرقكلهنناانهرااذاو»

.١٦ةيآءارسالاةروس((اهيمحتاهانرمحفلوقلا

نمءزج٠هنالابرلامالسالامرحدقوابرلانيفرتملامئارجنمو

الضفلجوزعهللانمتيتوالةليلقةئفهظتستثيِـح،عمتجملادسافم

ناىلعرهدلالكلكوةايحلافورظاهتربجاةتفدض،ةعسلانم

.ردقلاهفيراصتنمهباجافتامواهضرتعيامللنتلهجاتحتدقامضرتقت

مهيفمكحتيفمهزوعوسانلاةجاحلفتسي٠صخسننىبارملاف

وهوصخشلاهيتأي،هبمهلةقاطالاممهليمحتبكلتو،مهباقريفْو

غلبملاهلمدقيف،ةنيعمةدمدعبهيلاهدريناىلعلاملاضعبىلاةجاحيف

ةدايزعمضرتقملاغلبملادرىلعهربجتدويقبهديقيناىلعبولطملا

،ابرلابلماعتلاةجيتنةمئاقتناكتويبتبرخمكو،السشحاف

ءارقف1وحبصًافاهباحصانماعازتنامهتالماتعزتناءاينغانهيميكو

نمةليلقةئفورمعتسملااهعدنباىتلاةكرِـملادئاوفلابلهاعتلاةجيتن

٠ويعشجلاسيظتسملا

كلد.اعطاقاميرحتهمرحومالسالاهبىنعاممهانمناككلقلو

،عمتجملامثرسالاناكرأميطحتىلعلمعيىذلاابرلاوهوالااليبولاءادلا

ىلاعتهللاالاقدقف

ناطيستلاهطبختيىذلاموقيامكالانوموقيالابرلانولكأينيفلأاا

مرحوعيبلاْهللالحاو،ابرلالثمعيبلاامنااولاقمهنابكلفىسملانم

داعنموْهللاىلاهرماوفلسامهلفىهتنافهبرنمةظعومهءاجنمفابرلا

ىبريوابرلاهللاقيحوي،نفدلاخاهيفمهرانلاباحصأكتلوأف

.٢٧،٢٧٦هناتيَآلاةرقبلاةروس((ميثارافكلكبحياللالاوتاقحصلا

ابرلالكآهلالانعل)ا:ملسوهيلعهْـتلاىلصهللالوسرًلوقيو

.اا(ءوسمهو:لاقمث،هيتهاشوهبتاكوهلكومو

سانلاتاجاحدِـسميظنتلفغيملابرللمالسالاميرحتدنعو

ضارتقالاىلعثحو،ضورتللاماظنعِـضووَ،.نيجاتحملابركجيرفتو

اضرتقاامدريالىذلاضرتقملادعوتو،ةمايقلامويَليزجلابأوثلاب

ربصلاىلعنينئادلاثحيىلاعتوهناحبسةللالاتدقف،ميلالاباْدملاب

نيضرتقمللضورقلاءاطعابمهرماامك،مهترسعهللااجرفيىتحنينيدملاىلع

:لجوزعهلوتًنف
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.٢٨.ةيآ.ةرتبلاةروس((ةرسيمىلاةرظنفةرسعوفناكناو))

اهلاثمارشعبةنسحلا)):ملسوهيلعهللاىلصهلل.اوسرلاتو

لعجىفببسلانعباطخلانبرمعلئساملو((نيعبسبضرقلاو

،ةمدصلاهلهللااضرم٠جاتحمةنسحلاذخآ:لاتنيعبسبضرقلا

هتلعجامبرةئراطهتجاحوةقحمهلهللاضرفيملضرقلاذخآامأ

ةتلادابعنمادبععنمدقنوكيهضرقبم٠،ضرقيملولءارقفلادادعىف

هللاىلصهللالوسرنعىذمرتلاوىراخبلاىوردقو.رقفينآ

،ىرتشااذاو،عاباذااحمسالجرْهللامحر)):لاتهناملسوهيلع

ْهّـللاهمسرىذلاضيرعلاطخلاىلعثيدحلااذهىنبدقو((ىضتقااذاو

.٢٦٣ةيآلايفةرقبلاةروسىفهلوتىفىلاعتوهناحبس

ا(ميلحىنغهللاوىذأاهعبتيةقنصنمربخةرفغموفورعملوق»

٢٦٣ةيآةرقبلاةروس

هرسنلاتهنأملسوهيلعْهتلااىلصهللالوسرنعىورامك

نععضيوارسعمنعسفنيلفةمايقلامويبركنمهللاهيجنينا

أرسعمرظناانم:ملسوايلعهللاىلصىبنلانعىذمرتلاىورددقو

٠((هلظالالظالمويهشنرعلظتحتةمايقلامويهّـُـللاهلْـظاهلعضوو

اهنماذخأنةرثكتيهاحااتنرودقفضرقلادادسبوجوىفاماو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأىراخبلاهاوراملاثملاليبسىلع

اهد٠فأنمو،هنعهللاىدااهءاداديريسانلالاوماذخانم)):لاق

هللاىلصهلالالوسرنعةسمخلاىورديقو(اهْـتلاهفلتااهفتلتاديري

هقلاىلصْهللالوسرىلالجرءاجدقو((ملظىنغلالطم)).٠ملسوهيلع

؟.ىاياطخىنعهللارفكيهللاليبسىفتلتقنأتيارأ.)اْ.الئاقملسوهيلع

رباصتناوتلتقنامعن)اْ.ملسوهيلعهلالاىلصهللالوسرلاقف

لاققهيلعداعاف؟٠تلقفيكلجرلالاقمث،ربعمرغلبقمبستحي

كلفىنربخأاليربجناْـهنيعلاالامعن)ا:مالسلاوةالصلاهيلع

دمعامهنالءارشنلاوعيبلاطاحُاابرلامرحوعيبلاهللاالح'اامنيحو

عيبلاولخمالسالاطرتشادقلو،نيتمجايسمبةيداصتقالاةايحلا

ةبراضملاوةعورشملاريغةسفانملاوسشاجنلاوبذكلاوسثْـعلانمءارشلاو

،نيكلهتسملادضراجتلانيبؤطاوتلاورمآتلاورعسلاعفرىلاىدؤتىتلا

بوبعراهظاوةحارصلاوناسيبتلاِىلعاينبمعيبلاكلذنوكينآو
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رايخلابناعيبلاملسوهيلعهْـتلاىلصْهتلالوسرلاقدقَـم،ةعاضبلا

ابذكوامتكناو،اهعيبىفامهلًكرويانيبواقنصنافاقرتفيملاي

ىتم'اسثغنماا:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو،(ااهعيبةكربًتقحم

تحمسنمتبنمحلوبريالهنأ:هيلعهْـتل.اتاولصلاقو'((ىنمسيلف

الامدبعبسكيالا)ْ.هيلعهْـتلأمالسلاقو،هبىلوأرانلاتناكالا

هكرتيالو،هيفهلكرايم٠قفنيالو،هنمليبقيفهنمقحصهيه٠امارح

نكلو،ءىيسلابَهبسلااوحميالهْـتلانا،رانلاىلاهدازالاهرهظفلخ

لوسرلاىوردقو.«ثيبخلاوحميالثيبخلانا،نسحلابءىسلاوحمي

اوسفانتالواوسشجانتالام٠هبرنعايسدقاثيدحهيلعهللااتاولص

ضعبعيبىلعمكضعبعبيالو

راكتحامالسالامرحدقف،ةيهاصتقالاةايحلاميظنتلامامتاو

٠قوسلانفاهعيبىفاعمطاهسبحو،مهتاوقأىفمكحتلاوسانلاتايرورض

ةجيتنىت.ايبسكلكنااثيح،مارحلابسكلاءافتباءادوسسلا

،مارحوهف،ءادوسلاىفوسلاىفةراجتلاواعئاضبلاسبحوا،راكتحالا

مهنمهلوسروهٹلاءىربدقنوركتحملاوراجتلانمنوعشجلاءالؤهو

ررضال)لوقلاىلعتينبةيمالسالاةدعاقلا،نال،ةمايقلاموي

نيركتتنململسوهيلعهللاىلصهللالوسرىأركيلاو(رارضالو

هللانمءىربدقفاموينيعبرااماعطركتحانما):نيععشجلاراجتلاو

ملسمىوردقو،هدقسدابحأمامالاهاور((هسنمهلالاءىربو

ركتحانم))ْ.لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىبنلانعىذمرتلاودوااهوبأو

ءىطاخوهف

ءاوس.مهبرًامىلالوصولانمنوذختيلسمانلانمارثكناو

ىلاوصوللةيوتلملاقرطلاىتُـسنةبراضملاواراكتحالا'قيرطنع

ةومشرلابناكءاوس،نوناقلاةلئاطتحتعوقولانودمهتاياغ

ىلعنولصحيكلذبو،دالبلانيومترومأىلعنيمئاقلاىدلةيبوسحملاو٢

كلذو،قوقحلا.باحصُانممهريغنوقبسيوأهيم٠قدمهلويلام

نوجانتيومهسوفنْهتلافعضأنيذلارمالامهديىفنمد٠ةمرحملاتالصلاب

مرحم٠صرحلالكاصيرحناكمالسالانُادجد٠اذلو،ناودعلااومثالاب

هللالاق.ثيحميلالاباذاللابةيبوسحملاوىننترملاوىننارلادعوتوكلذ

:زيزعلاهباتكىفىلاعت

اولكانلماكحلاىلااهباولحتولطابلابمكنيبمكلاومأاولكاتالو))

.١٨٨ةيَاةرقبلاةروس((نوملعتمتناومئالابسانلالاومانماقيرف
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مهلنيفالخالنينلاماكحلابنامزلكوناكملكنفسانلاىلبمكو

بسكللاقيرطمهفئاظونماوذختاومهناطلسومهذوفناولغتسانينلاو

رانبىظلتيىذلاعمتجملاباسحىلعنورْـتيمهلعجاممعورشنملاريغ

اهزانكاولاومالاعمجالاءالؤهلمهالوهضرملاولهجلاورقفلاوعوجلا

لوبطنيفهضرعكتهوعمتجملالالذالةادأاهنولعجيلباهنمنوقْـمنيالأ

.٠ىلاعتوكرابتهللالوقمهيلعا

هللاليهسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلا١نوزنكينينلاو))

مههابجاهبىوكتفمنهجرااهيلعىيحيموي،ميلاباذعبمهرشبف

ا(نوزنكتمتنكاماوقونفمهسفنالمتزنكاماذهمهروهظومهبونجو

٣ه،٣(ناتيآلاةبوتلاةروس

باحصااومرسحوميركقلخلكنماودرجتنيذلاماَـكحلاءالؤه

بحاصحبصأورمالالتخاىتح،مهقوقحىلعلويصحلانمقوقحلا

بضسنملاوأ-بوسحملاومكاحللةيضرتلابحاصوهوقحلا

.مكاحلاكلذل

ضرملااْدهىشالتينأىلعصرحلالكاصيرحمالسالاناكدقو

ىلعةالولاومكاحلاةبساحوبرمُادقف،ىمالسالاعمتجملأنهريطخلا

،مهبصانممهيلوَـتلبقاهنوكلمياوناكىتلامهلاومأنفةدايزلارداصم

لالغتساهردضمناكوأ،هردصم-تابثااوعيطتسيملامةرداصمو

ءىلموهف،نايبلانعىنفلىمالسالاخيراتلانأوَ،ناطلسلاوذوفنلا

صقننااننكميلهناونأشلااذهىفةدلاخلاهفقاوملجستىتلاتداوحلاب

ثدحاضعبومالسلاوةالصلاهيلعىبنلانمزىفثدحاهنماضب

رمأاوعبتاولوسرلاجهنىلعاوراسنيذلانپدمشارلأءافلْـحلانمزىف

.هلوسروهللا

وهوةيتيللانباملسوبلعْهّـللاىلصىبنلاىلعامويلبقأدقن

نيبلجرلاسلجاملم٠،ةقنصلاىلعهالودقىبنلا-ناكو،دزالانم

بضفف((ىلىدهأاذهومكلاذهلاقوهعماممسقىبنلاى٠دي

دمباملاقوسانلاىفابيطخماقمثملسوهيلعهللااىلصىبنلا

لوقيفمكدحأىتُايم٠هْـتلااىنالواممرومأىلعمكنماسانالمعتساىناخ

همأتيبوأهيباتيبىفسلجالهم٠،ىلتيدهاةيدههذهومكلاذه

ايشهنمذخُايالهديبديحمسيفنىذلاوااالماهيلاىدهيأرظنين
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ةرقبوأ،ءاغرهلاريصبناكناهتبقرىلعهلمحيةمايقلاموب.هبءاجالا

.هيلاىدهاامةيتيللانباكرتن((رعبتةاْـسنوأ،راوخاهل

زوجياللامعانمةالولاهيسكيناكامرهاصيناكرمعدهعيفو

ةجيتنهوبستكااملكو،ايادهلاواهيلااموةراجتلاكاهبلاغتشالامهل

عيمجرداصف،ةرصبلاىلعههالوعمكلفلعفدقو،ذوفنلالالغتسا

.اهولوىتلامهبصانمنييرطنعمهيل'اءاجهنأهيفكشنام

هالودقناكو،ةريرهىبأعمنأشلااذهنفةصقرهعلركذيو

كشامعيمجرداصن،هتيالوءانثأىف)ىرثأهنأهْـعلبم٠،نيرحبلاىلع

:ىتراوحلاامهنيبراددتو،اهنمهردصمىف

كناىنفليمث،نيلعنالبتنأونيرحبلاىلعكتلهعتسا..رمع

.رانيدةئايتسوفلُاباسارفأتعتبا

.تتحالتاياطعوتجتانتاسارفأانلتناك:ةريرهوبا

.هدافلضم٠اذهوكتنؤموكتَزركلتبسح..رس

.كلسيل..ةريرهوبأ

هبرضفهتردبهيلامانمث،كرهلخًعجوأهنا،او،ىلب:ومع

.هايدأىتح

.ةتلاهتبسحأ.'ةربرهوبا

ىصقأنمتَـحا،اعئاطاهتيدأولالحنماهتْدخاولكلذ.٠رمع

ايمأكبتعجرام؟نيملسمللوهللالكلسنانلاىبجتنيرحبلا

،.رمحلاةيعربالا

صاقوىبأنبدعسهنعْهّـللاىضرباطخلانبرمعمساقدقو

ةريرهىبأعمهذختاامهعمذختاو،هردصمىفكشنيحهلامةفوكلاىلاو

ثدحامرصمىلاومرصاملانبورمععمثدحدقو.ةرصبلا٠ةالوو

صاعلانبورمعنأباطخلانبرمعغلبدتهناف،هريغوةريرهىبأعم

لئاسرلاامهنيبترادفرصمىلعهتيالوءانثأالاموءارثبلص1دق

:ةيت"9اا

ناويحوةينآوقيتروِعاتمنمةيشافكلتشعهنا:٠رمعةلاسر

٠رصمتيلونيحنكتمل
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السضم٠بيصننحنف،رجتموعردزمانضرأناْ.ورمعدر

.انتقفنهيلأجاتحتامع

كبانكو،ىفكامءوسلالامعنمتربخدقىنا:رمعةلاسر

كيلاتهجوو،انظكبتنسدقو،قحلابذخالاهقلقأنمباتكىلا

،هبكبلاطيامهيلاجرخأوهعلطاو،هعطُام٠كهساقيلةملسمنبدمحم

دمحمعلطأوورمعنعذأم٠.ءافخلاحربهنافكيلعةظلفلانمهفعاو

.هلامهمساقيهكرتوهبةبلاطامهيلاجرخاوءىشلكىلعةملسمنبا

قيرطنعءاوسسمانلاقوتحباصتغامالسالامرحدقو

لفغيماكحلاوةالولابساحيناكنيحرمعنكيملونيموكحملاوأماكحلا

ترخداو،ىولحلاتهتشاىتلاهتأرماةصقق،هتيبوهسفنةبساحم

ذخأناالارمعنمناكامفاهئارشلرمعلهتطعأواهنمثاهتوقنم

انتوقنملضفاذهناْ.الئاقلاملا؟تيبىلا`همضوىولحلانمث

فوخولدعنمنيملسملاماكحهيلعناكىحلثم،هبىلوألاملاتيبف

وهورمعنمكلذثدحيالفيكو،نلعلاورسلاىفهتيشخوهللاانم

هفكباهبرضْةدامرلاماعىفتيزلالكأةرثكنمهتدعمهتملآىذلا

بصخي٠ىتحنيسلامدتُاتنلفرتصقتالوأرقريقهنطبلالئاق

.«نوملسملا

باصتغالاناكءاوسقيوقحلاباصتغامالسالامرحدقو

هلقأ٠لوسرلاقدقفةاضعبمهضعبنيموكحملاواموكحملل:مكاحلانم

هثلاىقلقحىفبملصمءىرمالامعطتقانمملسوهيلعهللاىلص

نمملظنم))مالسلاوةالصلاهيلعلاقو((نابضغهيلعوهولجوزع

ىيضاراةعبسنمهبهلالاهقوطاثيّـُـستضرالا

ميمأتلاىنعموباصتغالاىنعمنيبسانلاضعبطلخيامبرو

عهطهك،ةينرفلاةيئانالاوةرثالاىلعىنبمباصتْـعالاف،ةرداصملاو

معننمسانلادحاهبْهللاعتمامىلارظنمكاحوا،هيخالامنفدرف

حلاصلىهفةماعلاةرداصملاوميمأتلااما،هحلاصلاهباصتغادأراخ

:ملسوهيلعُّهلاىلصهللالوسراهمسرىتلاةدعاقلاىلعءانبعومجملا

رانلاوةالكلاوءاملا،ثلاثنفءاكرَـس٠سانلاا)ا

هذهنمةدافتسالاقحمهلاعيمجسمانلانأديفتةدعاقلاهذهو

ءاوهلاكمعنلاىلعلابقالانماضرم٠هللاهضرم٠ام٠بناجبةيعيبطلا.اداوملا
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هللاالوسرناديبعوبُاهجرخأوهدنسدمحأمامالاىوردتو،ملعلاو

ىعرتلةنيدملابعيقنلااهللاقياضرأعطتقاملسوهيلعْهتل.اىلص

هنعهللاىضرباطخلانبرمعنأىورامك،نيملسملاليخاهيف

نيتاهنأتلقتعاوَ،نيملسملاعيمجلىعرماهلعجوةدبرلاباضرأعطتقا

حلاصلتناكىتمةرداصملاوميمأتلاقحمكاحللنأنانيبتنيتثَداحلا

ءارجنمررضنمهباصأامعايلماضيوعتدرفلاضيوعتعم،عمتجملا

.عمتجملاليبسنفميمأتلا

لصودقلو،ريخوهف،اعيمجةماللعفنهيفميمأتلامادامو

:نيببسلةيكلملاعازتنامالسالازاجادقلف،كلفنمدعبأدح،نلامالسالا

هتخالوسرنسدقو،سانللررضاهيفنوكيوأةماعلاعفانمللنوكتنأ

لْـحنبننجنبةرمسلناكامدنعنوناقلااذهملسوهيلعةلاىلص

هاكشفرادلابحاصىذؤيةلخنءاجاملكناكفراصنالادحأأرادىله

ةفوعمبنخخنلاعلخبرمأىذلاملسوهيلعْهللاىلصىبنلاىلااذه

.ىبأفهعلخيوااهبهيواهعيبينأةرهسىلعضرعنادعبىراصنالا

ْةمداصتقالاةاواسملاىفمالسالااهعضوىتلاةقباسلامظنلابناجبو

،ةقباسلامظنلانعةيمهألقتالةاواسملاكلتلاماظد٠عضودقهدجن

قورفلاںليلقتوتاورثلاعيزوتىلعلمعيىذلاثاريملاماظد٠عونندقف

اهظنوادوكحكلذلمسرولاومالاسوؤرتيتفتبكلذو،تاقبطلانيب

تزجعىذلانوناقلا٠اذه،هقْـملابتكىفاهيلاعوجرلاءىراقللنكمي

لالجمامألودلاضعبترطضالب،هلثمبىتُاتنأنعنيناوقلاثدحا

ثارملاماظنلعجعيرشتلاذيفنتنامضوةلافكلو،هبذخأتنأهعيرشت

ْ.ىلاعتهلوقىفاهيلاراشمأواهبرمأىتلاهللادودحنمادح

ىرجتتانجهلخعيهلوسروهْـتلاعطينموُّنالادونحكلت»

هللاصعينمو،ميظعلازوفلا,كلفواهيفنيحلاخراهنالا.اهتحتنم

.«نيهمباذعهلواهيفادلاخارانهلختيهدونحىدعتيوهلروسرول

ا(،ا٣ناتيالااءاسنلاةروس

تاورثلامْـحضتلاعنمكلذو،ىلهالافقولامالسسالامرحدقو

ىلعهتورثفقويفسانلاضعبكشيثيحكالملادحأديىفاهعضوو

هتورثوهلامفقويبابسالانمببسلوأ،نيرخآلانودهدالوأدحأ

كلذبو،تارملاىفىلصالاقحلاباحصانامرحعممادخلادحأىلع

،عقدپرقْـمىفنوقابلاسشيعيودحاوصخشديىفاهلكةورثلانوكتت

ةروثبقعةديُـشرلاةموكحلاتهبنتدقو،داقحالاونئافضلادلوتتف
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٨.مقرنوناقلاىتقمبىلهالافقولاتفلْام٠كلذىلا١٩ه٢ةنس

مكحتاملاطف،بيعىلعتضقدقةروثلانوكتكلذبو،١٩ه٢ةنسل

هنيناوتنتقبطومالسالاترياسمدقنوكتونيقحتسملاىففقولاراظن

رطخىعامتجابيعىشالتو،اهباصنىفرومالاتعضوم٠،احورواصن

.عمتجملاىفءىملاهرثأهلناك

ريغىلعاهزاوجفقوأدقف،ةيصولازاجأدقمالسالاناكناو

اوثكم٠،عمتجملاقوقحىفىماسلاهفنههلزاوجلاناكو،ةثرولا

،صالخاوةنامأبةليوطةدمهديسةينخبءايفوالامنخلادحاموقيام

مالسالازاجاامكانهلامضِـعييهلىمويناءافولانمهنأهديسىريف

اهنمقافنالاواتايفشتسملاوسرادملاودجاسملاءانبكريخللةيصولا

ىكارتشالامالسالاثارتنمْةيصولاربتعتعقاولاىفو،ءارقفلاىلع

هبيصننمرثكأىلعةثرولادحألصحيالىتحثراولاىلعاهمردىذلا

دقو،ةرسالادارفأنيبءادعلاودقحلاوهوعمتجملاابيعددجيامم

ىلاعتهللالوقىفةيصولاوثاريملانيبتىتلامظنلاعضوومالسالاقرف

:لجوزع

ءاسننكنافنييثنألاظحلثمركفللمكنالواىفهْـللامكيصوي»

هيوبألوفصنلااهلفةدحاوتناكناوكرتاماثلثنهلفنيتنثاقوف

دلوهلنكيملناف،دلوهلناكناكرتاممسعسلااهنمدحاولكل

ةيصودعبنهىسنسلأهمثافةوخاهلناكناف،ثلْـتلاهمالفهاودااهثروو

ةضيرفاعفنمكلبرقأمهيأرقتالمكؤانبأومكؤابآنيلوأاهبىموي

نكيملنامكجاوزأكرتامفصنمكلو،اميكحاهيلعناكهْـتلاناُّهفنم

اهبنيصويةيصودعبنمنكرتاممعبرلامكلف..دلونهلناكناف٠دلونهل

نهلفدلومكلناكنافدلومكلنكيملنامتكرتاممعبرلانهلونيهوا

ناكناو،نيلوأاهبنودموتْةبصودمبنممتكرتاممنمثلا

ىسعسلااهنمدحاولكلفتخأواْحاهلوةأرماواةلالكثرويلجر

اهبىمويةيصودمبنمْتلثلاىفءاكرشنمهف.كلفنمرثكااوناكناف

.«ميلحميلعهللاوهللانمةيصوراضمريغنيشوا

ءاسنلاةروسنم١٢،ا١ناتيا

بجياممظندقتاعامجوادارفأِعمتجمللمالسالاميظنتبناجبو

قصطةدعضرفف،ةموكحلالامعأرسيياممةمالاوحندارفالاىلع

صختىتلاةماعلاتامدخلاىلعهقفنيللاملاتيباهليصحتبموقيةيبئارض

:اهنمركذنبئارضةدعكانهتناكفةيمالسالادالبلاىفنيملسملا

(نايدالأ-١.مم)
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اهوكرتونوملسملااهحتفىتلاضرالاىلعضرفتو:جارخلاةبيرض

نِـسمتدقحلصلانوكيناطرسْـننبنيملسملاريغنماهباحصاىديأىف

٠برحنولبضرالاباحصاونيملسملا

نناعملاكضرالانطابنمجرختسيامىلعضرفتو:زاكرلاةيبرض

٠اهتميقسمخرادقمبةيبرتلامالسالاضرفدهقوةلئاسلاوةبلصلا

ءىلتَالاوىرحبلاوىربلاديسصلاىلعضرفتوْ.ديصلاةبيرض

،اهريغوربنعلاوناجرملاوناويحلاوكامسالاوجنفسالاو،نفادصألاو

٠ديصلاةميقسمخكلفةييرضو

ةجاحلادنعبئارضضرفمكاحلاوأماماللمالسالازاجا٠دقو

٠اهضرفتبجوأىتلاةجاحلا)كلتعاطقنادنعاهئافلاو

مظنلاِرسخوهوبئارضلاماظننعفلتخيمالسالاىفةاكزلاماظنو

اقحىنغلالاوماهبهلل.العجىعامتجانامضوهم٠،ةيعِامتجالا

ْ.اهنمةددعتمعاوناةاكزللو،مورحملاولئاسللامولعم

عيبانيلانمىورتىتلاضراللرشنعلاةميقبردقتو:عورزلاةاكز

ضراللرشعلافصنوةعفارتالَالامعتساىلاةجاحلانودراهنالاوأ

.ىرلاءامعفرلتالآوأ-دهجىلاجاتحتىتلا

٠ىمالسالاهقفلابتكنفاهليصافتىلاعوجرلانكميوْ.ماعنالاةاكز

ناطرشىلعرشعلاعبراهنععفعيو:ةضفلاوبهذلاةاكز

٠لماكماعاهتيكلمىلعىضمي

بتكيفاهليصافتىلاعوجرلانكميهذهو:ةراجتلاضورعةاكز

هللالوقىفميركلانآرقلااهدشحباوبأيفةاكزلاقفنتو٠ىمالسالاهقفلا

:ىلاعتوكرابت

ةفلؤملاواهيلعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقتصلاامنا»

هللانمةضيرفليبسلانباوهتلاليبسنفونييمرافلاوباقرلاىفومهبولق

.٦.ةيآةبوتلاةروس٠«ميكحميلعهللاو

ىداصتقالالفاكتلاميعدتلىرخأةيلامباوبأةدعمالسالاضرفدقو

بجو؟امك،ايادهلاواياحضلاورطفلاةاكزبجوأم٠ىيالسالاعمتجملانيب
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عيسوتلكلذوناضمررطم٠وأنيميلافلحىلعةيلامتامارغةدع

هتايآمكحمىفكلذنيباتقو،نيكاسملاوءارقفلاىلعقافنالاباوبا

.ولجوزعلاقف

متعقعامبمكنخاؤينكلو،مكناميأيفوفللابهتلامكنخاؤبال»

مكيلهانومعطتامطسوأنمنكاسمةرشعماعطاهترافكفناميالا

ةرافككلفماياةثالثمبصفدجيملنمفةبقرريرحتوأمهتوسكوا

مكلعلهتايَامكلهْـتلانيييكلتكمكناميااوظفحاومتفلحاذامكناميا

.٨٩ةيَاةدئاملاةروس((نوركشت

هتأرمارهاظينمىلعةليكةيلامةمارغمالسالاضرفامك

ىذلاىلاعتهْـتلالوقىفحوسضولالكحضاوكلذواهيلا٠عوجرلاديريو

.ءارقفلاهدابعبةمحرلاهبدصق

ةبقرريرحتفاولاق,النودوعيمثمهئاسننمنورهاظينيمدلاواا

دجيملنمف،ريبخنولمعتامبهللاوهبنوظعوتكلفاسامتينالبقننم

ماعطافعطتسيملنمفاسامتينالبقنمنيعباتتمنيرهشنمايصّـه

.نييرفاكللوهتلادومحكلتوهلوسروْهلاباوفمؤتلكلفانيكسمنيتس

.٣،٤ناتيّآلاةلداجملاةروس(اميلاباذع

ططخم٠ىعامتجالالفاكتلاىفىريخأاطوطخمالسالامسردقو

:لجوزعهّـللالوقبكلذو،مماحرالالمِاكتلاعساواطيطخت

ىبرقلاىذبواناسحانيحلاولابوائيش٠هباوكرشنتالوهلقااودبعاواا

((بْـحلاَراجلاوىبرقلاىذراجلأونيكاسملاوىمانيلاو

٣٦ةيَاءاسنلاة.روس

تابنمانمسيل)):لئاقلاملسوهيلعهْـتلاىلصهّـللالوسرثيدحو

،ىعايتجالالفاكنلاىلعليلدرخلععداجهراجوناعهشن

لسرامثاهوهطبماقوةاشمحبذدقهدجووسابعنبالجررازدقو

ةسننهدلاترهظولجرلاىشهدم٠ىدوهيلاهراجىلااهضعببهمالغ

ةتلاىلصْهّـللالوسرلازامَ.٠لجرايهللاقوسابعنبافرعفههجوىلع

:لجوزعهللالوقيو،هثرويسهنأتننظىتحراجلابانيصويملسوهيلع

اونمآنينلافهيفنيفلختسممكلعجامهاوقفنأوهلوسروهتلاباونمآ»

.٧ةيَاديدحلاةروس«ربكرجأمهلاوقفناومكنم

ةلاسرلاىههذه،مالسالاىفةيداصتقالاةاواسملاَىههذه

ىرينيباهعضووناسناللهْـللااهحنمةرَـح?اوايندلانولسشتمظنىتلا
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لسرلا-دعبةجح-هتلاىلعىساْـسللنوكيالئلااداضم٠وةمعننيلصملا

.ا٦هةيآءاسنلاةروس«اميكحازيزعهللاناكو

اهل.لفّـٌكتعئارنناهلعرشنوامظنةيرشبللمتاسالاعضودقف

نيبواهيلعرسياسسأدرفلل-عضوو،وسقملاورمملانيرادلايفةداعسلا

ىلعهسفقواامك،ةيعامتجالاةايحلاولمعلاوقافنالاوبسكلاقرطهل

هلططخامكهترسايفوادرفهتايحبابسأهلأيهو،هيلعهمرحفهبرضيام

.هعهتجمبةقلاعلا

تابجاولاونببقحلامظنيىذلاميلسلاساسالاعمتجمللعضوو

نملطابلاهينايالاماظنهللفكو،موكحملاومكاحلاوهيخأودرفلانيب

ةدايمسسسلاوةزعلاىمالسسالآاعمتجمللنوكيىكلهفلخنمالوهيعينيب

ةوسّـُـنرالوىتغالومكحتالومالسالانفلاملاسأرللنافتساالف

ءارقْـملاىلعقافنالاوناسحالاولنعلابجوأامك،ىفبالوراكتحاالو

ىبريقلأىذءاتياوناسحالاولطصلابرمأيهْـللانا)اماحرالاةلصبرماو

«نوركنتمكلعلمظعيىفبلاوركنملاوءامنْـفحفلانعىهنيو

٩.ةيآلحنلاةروس
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عبارلابابلا

ْةيرحلا

لوألالسمفلا

نايدألانفةيرصحلا

نايدالاهبتمسرامعيهجلساسالانوكتنأةيرحلاىفضورفملا

ةلالدلديبانكلااذهىفهانيبامنكلو،تاعيرشتومظنودئاتعنم

ناپدالاىفهنيدوأهتديقعىفةيرحناْـساللنكيملهناىلعةعيليجاق

ىتحو،هبنيدياهيفريكفتلاىفارحنكيملم٠،مالسالاىلعةقباسلا

ربكلانمناكو،هدبعيىذلاهلالاهنكىفهيأرءادباهيلعامرحمناك

.هلعرشنامليصفتوأهتدابعمظننفثحبينأ

عاونأنمعونىأةقباسلانايدالاىفناكهنالوقننأاننكميفيكف

ركنتلاناسنالاىلعمرحامنيجةيركفلاةيرحلاتمدعناثيحةيوحلا

ةيسايسلاةيرحلاتضرقنادقو،ملعي٠الاموملعياميفوأدبعياميْـم

ةشقانمالف،ةهلَآلالوقنممهلوقناكنيذلاةافطلاوةنهكلامكحتنيح

ةيرحلانمةيلاخةايحلاتناكامك،هبنومكحياملضقنالونولوقيامل

،نيدلانوّـُـعمشىلعنومئاقلاهيلعهيلمياملادبعناكناسنالانال،ةيندملا

٠هسفنناسنالا.كلذنال،ةينيدلاةيرحلامادعنابلوقلانكميانهنمو

.ةماعاقوقحنيدلاهيلويم٠اماعنكيمل

ديهشهتومومسلابرشبطارقسىلعمكحلالابلانعبيْـعينلو

،ارفاكطارقسربتعاو،حورلادولخوةدحولارارسأىشفأهنال،قحلا

نوكرتشياهبطبتريىذلامسقلاىفوأرارسالاىفكرتشيملهنااهرفكرسو

تناكءاوس،ةيدرفلاةيرحلامادعناانلرسفيلًهتومنأو،رارسالاىف

.ةيفسلفلاءىدابملاوأةيعضولانايحالاىف

ةمشقانمىدوهيلابعشلاىلعتمرحىتلاةيدوهيلاةنايدلاو

ىرينلليئارساىنبرافسالءىراقلاناو،نييسيرفلاوةيتكلاورابحالا

برشملاولكأملاليالامهتنهكومهئايبناىلعبعشلانمةروث

نولعفيالةمئاسلاكاوناك،ةعشملانمةرجهلاليجسنفهوتالاموأ

نومطبلاهبىدانتامبالانوبلطيالمهتايحاوشاع،هبنورمؤيامالا

.رافسالاةينرحبنيكسمتممهنأنيعدم

لك

لالغتساىفريكفتلاىمعةدحاوةيحانىفةيرحلاتقلطاةيثيهيلانكلو

جرخيالكلذنكلو،اهتاموقمضيوقتوبوعشلادابعتسالتاقاطلا
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ميلاعتىلعجرخنمو،ةيملاعلاةينويهصلااهتمسرىتلاديودحلانع

.ىدوهيلاطسولانمدرطلاوةنعللاوةمقنلاقحتسمورفاكوهفةينويهصلا

ثيح،ةيركفلاةيرسحللوعدتةيسنوهيلابقعةيحيسملاتعاجو

ةتملاىلاهاجتالاىلاتعدواهترجهنأدمبءامسلاىلاراظنالاتهجو

تيوخولوبقملاكلتتحرجتنأدعب،ةداملالالغأنملوقعلازيرحتو

.اهيفحورالةدماجةدامىلاتلوحتو،ةيناحورلانمسنوفبنِـلا

ءاجىتلاةوعدلاماظنلفخا،ملاسلاهيلعحيسملاعفرنادعب

تركفةيحيسملاتهومننوحيسملاةوعدتفرحوراكفالاتحجتسافاهب

دثاقعلاتجرخورومالامامزبةنهكلاكسمأوةيفسلفلاءارالااهيف

ةطلسلاديلاقمىلعةسسيكلاتلوخساو،زكارملاتلتحافةيسينكلا

فئاوطدوجوىلاىداامملالغتساأوساىحيسملابعشلاتلفتساو

٠ةسيكلاىلعةجراخ

هتمسرامعاوجرخنينلانيركفملادوجوبةسيكلاترعشالو

مامااهزكرمفعضواهناطلسلدفهيامكلفيفتأرلوصاودعاوقنم

كلتدهاجتومواقتتقلطنافءامنلايفذخالاملعلاوثيتحلاركفلارايت

ةرحلاراكفالاليطعتوةئيربلاهاوفالامييكتتلواحف،ملعلاكلفوراكفَالا

.ةقيتعلاةيلابلا'تايزظفلاضةانتىتلا

كلفذنمركفلاةيرحوةسيكلانيبعينمشلأءادعلاناكانهنمو

ملعلاتايرظنبداوملاوكنافالاوضرالانعاهتايرظنتمتطصاف،خيراتلا

.ةقيتعلاةيلابلاتايرظنلاضقانتىتلاةمئاقلا

ملعلاتاحوتفو،عْـم٠اولاوةبرجتلااهديؤي.ملعلاتايرظنتناكاملو

لايجأتْاشندقف،ةدجتسملاةادالاهذهةمظعىفكشللالاجمعدتال

ءاملعلا.ءالؤهحسصُاو،اهرقتحتوةسينكلاهركتنيركفملاوءاملعلانم

.هلاجرونيدللزازئيمننالاوةوادعلامهسوفنىفنونوكينوركفملاو

ركفلاوةسينكلانيبوملسعلاونيدلانيبةوفجكانهتداككلذلو

نيركفملانيبةوادعكانهنكتملفقرشلاىفاماو-.نييبوروالاْةايحىف

لاجرلدايقلانيملسماتشاعقرشلالاجرنالكلذو،نيحلالاجرو

ةسينكلاناطلسسمياميم٠الابرافلاىلعلبحلامهلاوكرتنيذلانيحلا

دقفمالسالاامأ.قرشلاىفىركفدوهجهبشدلوامماهفسأدقو

قيبطتودئاقعلاحيحصتىفىلوالاةماعدلااهربتعاوتايرحلاسبدق

ةايحلانوثشىتشننفةيرسحلاقيبطتىلعاصيرحناكو،عيرشتلا

ةيندمواةيسايسسواةيركفةيرحتناكءاوسسدرفلااهسرامي

ديفتسيودايفيعمتجملاىفاجضاناوْـصعملسملاحبصيكلذبو،ةينيدوأ

؟؟.ىمالسالاعمتجملاماظنلمتكيهبو



ىناثلاىحصفلا

مالسالايفركفلاةيرح

،ىارلاةيرحلوالاْ.نيمسقىلامسقنتمالسالاىفركفلاةيرح

ةيركفلاةيرحلامملسمللمالسالالفكدقف،ىمطلاريكفتلاةمرحىقاثلاو

،ءاشيةليسوىابهيأرىديبنأهيلعبجو{البهاطعادقو،اهيمسقب

اقحمتكينمدعوتو،مئالةمولهقحلاىفافاخيالفىريامبرهجينأو

ميلالاباعلااهعومجمنفةماللعفنهيفايأرىسبحيواةهردصنف

:هلوقبةيمالسالاةمالاهللافصودقف،ةمايقلاموي

ركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخاَةماريخمتنك)ا

.١ا.ةيآنارمعلآةروس«ُّهلكبنونمؤَـتو

نوكيوسانلاىلعءادهشناونوكتلاطسوةمامكانلعجكلنكوواا

.١{٢ةيآةرقبلاةروس«اديهُـشمكيلعلوسرلا

رهاوظددصبهاروامقنتعينأقحلاملسملامالسالاىطعأدقف

هتحصبعنتقيامقانتعاو،ناسنالاوتاشلاوناويحلاوةعيبطلاوكلفلا

عوننودمولعلانمعونىفمالسالافقومفلتخيالو،تايرظننم

ءاوسةنيعمةيملعةيرظنىألوقعلاىلعضرفينالواحيملف،رخآ

ضرعتيملو،ناسنالاواتابنلاوأناويحلاواكلفلاملعنفتناك

لوقعلاثحتسامثةضيرعلاطوطخلامسرلبنوئشلاهذهليصافتل

نونشلاهذهىفلمأتلاىلعسانلازفحوايافخلاورهاوظلاىفرظنلاىلع

لايحعالطتسالابحمهسوفنىفرثأو،ةماعلااهنيناوقطابنتساواهلك

.هابتنالِارثتالىتلارومالا

ةضيرفملعلالعجيلب،ءاملعلاىفاجبالوملعلاىداعيالمالسالاو

هللالوسرلوقيثيحةينيعلارئاعشلاوتادابعلايفةلخادةسعقم

لوقيامك،((ملسملكىلعةضيرْـمملعلابلط))ملسوهيلعهللىلص

كلسنمواا:ملعلابلطىفةلحرلاقحىفههداسوهيلعلالاتاولص

هللالوقيو((ةنجلاىلااقيرطهلْهتلألهساهلعهيفبلطياقيرط

:ملعلابلطىلعثحلايفىلاعتوكرابت

.(٣ةيآلحنلاةروسا(نوملعتالمتنكناركفلالهااولاساف))

مهموقاورذنيلونيحلاىفاوهقفتيلةفثاطمهنمةقرفلكنمرفنالولفاا

.١٢٢ةيآةبوتلاةروس«نورفحيمهلعلمهيلااوعجراْدا.



-١ه٢-

ملعلابلطىفجرخنْ.ملسوِهلعّهللاىلصْهتلاالوسرلوقيو

.((عجريىتحهللاليبسىفوهف

،ملسعتلاوملعلابلطىلعناتحيهلوسروىلاعتوهناحبسهْـتلاو

ْهتلالوسرىلعليزنتلوألزنأامدنعكلفوملعلابهْـتلاداشأدقف

:ىلاعتهلوقىفكلذو،ةءارقلاهملعثيحملسوهيلعهللاىلص

ايروأرقا،قلعنمناسنالاقلخ،قلخىذلاكبرمممابأرقا»

«ملعيملامناسنالاملع،ملقلابملعىذلا،مركالا

o،١تايآلاقلحلاةروس

ملقلابمسعقْاف،ةباتكلاوةءارقلاتاوداىلاىلاعتوهناحبسراشاو

باتكلاوَ،ةبوذكملاتاحفصلاىأ،روشنملاقرلاو،ملقلارطسيامو

:ىلاعتوكرابتهتلاالوقىفكلذوارقيىذلابوتكملاباتكلاىأروطسلا

.٢،اناتيآلاملقلاةروس((نورطيسياموملقلاو،ن»

روسشنمقرىف،روطسمباتكو،روطلاو))

٣-١تايَآلاروطلاةروس

هللالوسرنلوقللشو.،بأوثوهللادنعرجأامهل.ةعتملاوملاعلاو

ےخالو،رجالانفناكيرْـسنملعتملاوملاعلملسوهيلعْهلاىلص

ملعلابملسوهيلعهْـللاىلصْهتلألوسررمأدقواادعبسانارئاسق

فقودقولخننيبلفغتالوامطمتماملاعدغا))هتينحنفملعتلاو

.متعىلعمهبتاعيابيطخسانلانيبملسوهيلعهللًاىلصْهللالوسر

نيهقفيالماوقالابامااْ.لاقمث،هيلعىنثأوهْـتلادهحف،ملعتلاوميلعت1ا

نوملعتيالمماوقانابامو،مهنوهنيالومهنوظعيالومهنوملعيالومهنارج

مهنوهقفيومهنارجموققملعيلهللاو؟نوظعتيالونوقفتيالومهنارجنم

نوهِـقفتيومهناريجنمموقنمطتيلو،مهنونيومهنورمايومهنوظعيو

ةبوقعلامهنلجاعألوانوظعتيو

ةمظنملاةركنملاتاداهطضالاكلتىمالسسالاِحيرانلافرعيملو

مالسالاطبروءاسلعلابْهّـللااداسكنأدقف،ملعلالاجرواركفلالاجرل

للقدقم٠،هتيشخوهْـتل.اةفرعمىلااليبسملعلالعجوملعلابىوقتلا

:ىلاعتهثلا

.«ءاملعلاهدابعنمهللاىشخياهنااا

((ملعلااولوأوةكسالملاووهالاهلاالناهللادهُـسناا

ا٨ةيآنارمعلآةروس



ا-١ه٣-

ةروس((تاجرنملعلأأوتوانينلاومكنماونمآنيللاهللاعفري))

ا١ةيآةلداجملا

دباعلاىلعملاعلالضفلعجلبلاهجلاىلعءاملعلاهللالضفيو

:لجوزعلوقيف،بكاوكلارئاسىلعرمقلالضْـمك

نوملعيالنينلاونوملعينيفلاىوتسيلهلقاا

ديلعلاىلعملاعلالضف)ا:ملسوهيلعهلل.اىلصهلل،الوسرلوقيو

ةالصلالضفأهيلعلوقيامك((بكاوكلارئاسىلعومقلانمْـضك

هللااىلصلوقيو،))ةدابعلاړثكنمريخمطعلاليلق((ْ.مالسلِاو

،ةنجلالخنأدباعلللاقيف،.دباسعلاوملاعلاهللاثعيي)ا:ملسوهيلع

.((مهنأتنسحاامكسانللعفشَـناملاعلللاقيو

قراوخىلعهعئارعشنبيملمالسالانأانللوقلاقبسامكو

ىلعماقامنا،تايبيفلاىلعمقيمله٠ُاامكتازجعملاضماغوتاداعلا

ةايحلابابسأونوكلاتايآىفرظنلاوةدهاشملاولمأتلا

ضرالاوتاومسلاقلخىفنوملسملالمأتينأميركلانآرقلارمأدقو

رْـحسملاباحسلاوحايرلافيرصتوناسنالاليلخوراهنلاوليللافالتخاو

ىلاوعدتلجوزعهللاباتكنفتايآلانمريثكو،ضرالاوءامدسلانب

ءاملاىلعماسجالاضعبوفطو،ناووحلالسانتوتابنلارثاكتىفلمأتلا

لكنأناسنالاىلانآرقلاىحويونونفلاومولعلالئاسمنمكلذريغو

ْ.ىلاعتهلوقلثمريكفتلاوَعلطتلابةريدوجفراعملاونونفلاكلت

تعفرفيكءامسلاىلاو؟تقلخفيكليالاىلانورظنيالفأاا

؟‘تحطسفيكضرالاىلاو؟تبصنفيكلابجلاىلاو

٢.-ا٧تايآلاةيشافلاةروس

نكسياْـننيناةممالعالاكرسحبلاىفراوجلاهتايَانمو))

ا(روكشنرابصلكلتاَـيالكلفىفنأهرهظىلعدكاورنللظيفحايرلا

٣٣ةيآىروشلاةروس

((ءىنننمهللاقلخاموضرالاوتاومسلاتوكلمنفاورظنيملوأ))

،نولكأيهنمفابحاهنمانجرخ٩واهانييحأ4فيملاضرالامهلةيآواا

ا(نويعلانماهيفانرجفواباقعاولبخننمتانجاهيفانلعجو

٣٣٣ناتيَالاسنيةروس

لعجپرصحلانغلجتىتلاتايَآلاهضرعيفنآرقلاىرتمث

٠٠((راصصبالاىلوالاةربعلكلْدىفنأ)):ىلاعتهلوقبايئاداهتمتاخ



-١ه(-

،«نولقعيموقلتايوكلفىفناانوعمسيموقلتايآلكلننفناا)

بابلألااولواركنتيامنااا

لقعلاةرعمسلاةذحاُـسنراصبالاةهبنمتايآلاىرتتاذكهو

لمأتلاوركفتللةوعداهلك،ناسيعنلاةظقوم،مهفتلاببابلالاوربحتلاب

اهريغوةقباسملاتايآلاعيمجىفف.عالطتسالاوبيقنتلاوثحبلاو

هللالوسرثيداحانمواهرصحعطتسنملىتلاهللااباتكنم

املعضرفمالسالاناناسنالامتشينأنكميال،ملسوهيلعهثل.اىلص

ةِـلعسولاوةياغلاوفدهلاكرتلبتتثحبلاىفةنيعمةقيرطواانيعم

كلفدعبدرم٠لكلكرتو،ةضيرعطوطخنمهمسرامدودحىفناسنالل

.هاريامريرقتنفةيرحلالماك

ةفاحصلاةيرحوةباطخلاةيرحناسناللمالسالالفكدقو

مالسالادهعلواىفنوملسملاناككلذبو،ىملعلأثحبلاوريكفتلاةبرحو

اهورمعواهصحتفف،اهءاملعوضرالاةداسهل.ةيلاتلاروصعلاو

ىفكو،كلذبدهشتلىبرعلااهنفبسلدنالاو،مهنفومهثوحبومهملعب

زيزعلاهباتكىفهرمابسحةتلاوعدينأبملسملاملسملارمؤينا

.١١(ةيآهطةروس((اهلعىنهزبرلقواا



ثلاثلاِلصفلا

مالسالاىفةيسايسلاةيرحلا

رايتحاىفلقاعديشنرغلابدرفلكةلوازمىهةيسايسلاةبرحلا

اهيفاهبنيناوقلاقيبطتوعيرشتلاذيفنتىلعةمئاقليفنتلاةطلسلا

دارفانيبنواباختناةمالانعنيلثمملاقويرطنعكلنو،ةلوتلاسيئر

ةْـينامطو،هئارجأىفةعسلاتانامضاباختنالاطوحتتيبب،ةملهالا

.هتنارانعةجراختارثأتنوهارحهيأرءادباةقيرطلبخان1أ

ةيرحلانمىساسأءوجمالسالارشننىفةيسايسلاةيرحلاو

ىذلاةلودلاسيئررايتخدرفلاةيرحنمضتتثيح،٠ةيناسنالا

،ىروشلاىأرلاءادباةيرحو،مامالاوأةفيلخلامساهيلعقلطيناك

،ةلودلاسيئرىلاملظتلاةيرحو،مكاحلادقنةيرحو،ةلودلاسيئرل

.قحلانعداحوهللادودحنعجرخاذاةفيلخلاةعاطمدعةيرحو

كارتشاوه،ليلجماظنهيفعبتيمالسالاىفمكاحلارايتخاو

نيذلامهةمالاىفىأرْـلالهُانااكلذو،.هرايتخاىفامهييجنيملسملا

صاخشالادحأىلعمهتيبلاغتقفتاوأمهلكقفتااذاف،هرايتخانولوتي

مالسالانوكيكلذبو،ةفيلخلاةعيابمىفبعشلاىقابمهعبتيما،هوعياب

ةحيحصلاةفالخلانأو،نيملسملاىلالوكومةفيلخلارايتخانأررقدْـم

عيمجاهيفكرتمشا،هاركاالواهيفطغضالةرحةعيبةجش٠تناكامىه

.ىربكلاةيبلاغلاوأنيملسملا

هناىفملسوهيلعهللاىلصىبنلاةمكحىلعفوقولانكميانهنمو

هيلعهللاىلصىبنلأنماصرحَّكلفدو،هفلخيىذلاةفيلخلانيعيمل

،هللوسرلانييعتىفةينينلاهتطلسهدعبةفيلخلالفتسينآنمملسو

ةسيْـكلانفسوىلكالاةفئاطلثمةينينةفئاطفرعيالمثاسسالاناذا

،ةنيعمةينينةئيهمايقلةادامثاسالايفمكحلاسيلو،ةهيحهيسملا

مالسالانفمكحلاو،ةيمالسالاةعيرشلاذيفنتوهمالسالانكلو

.ةعيرمنْـنلاكلتذيفنتنمرثكاىلاجاتحيال

ىباحيالف،سانلانيبلفعلاببلاطممالسالايفمكاحلاو

هؤادعنوكيالاو،ةعيرشلاكلتذيفنتهنمبلطتيامرنقبالاىداعيالو

عمطيالىتحهسلجميفوههجوىفىواسسيناو،هللاليبسىفالا

ناسنافاخيالو،هلقعنمفيعضىسأييالو،هتاباحمنففيرش

ْ.ىلاعتهلوقنفماكحلاهبهْـللارمأاملاذهو،هفيح



-اه٦-

.٩.ةيآلحنلاةروس((ناسحالاولنسعلابرمأيهللانااا

((لفعلاباومكحتناسانلانيبمتهكحاذاو»

ه٨ةيآءامْـسلاةروس

.اه٢ةيَا٠مامنالاةروسااىبرقاذناكولواولدعافملقااقاو»

((ىوقتللبرقاوهاولمعااولفعتالاىلعموقندانشنمكنمرجيالو»

٨ةيآةدئاملاةروس

هللالوسسرنمرمأىوقتلاولدعلابهللانمرماامكمكاحلاو

هللاىلاسانلابحأنالوسرلانيبثيح،كلذكملسوهيلعهللااىلص

ثيدحلاقبط،همكحىفلدعيىذلامامالاةمايثلاموياسلجمهنممهبرتاو

ةمايقلامويهللاىلاسمانلأبحأناملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةمايقلامويهللااىلاسمانلاضفبأناو،لداعمامااسلجمهنممهبرقاو

.«رئاجماماابأْدعمهِدشأو

ةينيفنتلاةطلسلاومكاحلاىلعبجوألبكلذبملامسالافتكيملو

اذاالاماعلااناكلاسمتىتلا،ةريطخلاةلودلارومانمارمامرييالا

ىروشلانوكتناىلع،موكحملاومكاحلانيبةرومشملاكانهتناك

هيبتللجوزعهللارمابكل*دو،موكحملاىارلمكاحلامارتحاىلعُةمئاق

.٠ىلاعتهلوقنفا

.اه٩ةيَانارمعلآةروسا(رمالايض٠يهيهرواشواا

.٣٨ةيآىروشلاةروس((مهنيبىروش٠مهرماو»

ةعيرشلااهتبِـحوأمالسالالوصأنملصأىروشلانالكلذو

ةطلسلالعجتلو،٠مكحلاىفموكحملاومكاحلاكارتشاًددحتلْةيمالسالا

.اعيمجنيملسملامامأةلوئسمةيذيفنتلا

لكنعةبقارموْةبساحمةيذيفنتلاةطلسلامالسالالعجدقو

عوجرلانكميو،اعيمجنيملسملامامأةماعلااهفئاظودودحىفهبموقتام

هعيابنادعبهستبطخىفهنعهللاىضرقيدصلاركبىبألوقىلا

،مكريخبتسلومكيلعتيلودقسانلااهيااا:ةفالخلاىلعنوملسملا

،ىنوعسْـملطابىلعىنوهتيأرناو،ىنونيعُام٠قحىلعىنويتيأرناف

(امكيلعىلةعاطالم٠هتيصعنام٠،مكيم٠هللاتعطاامىنوميطا

تيقتسانام٠،ِعدتبيبتْـسلوعبتيانأاهنا))لوقيهلىرخاةبطخنفو

هنعهتلاىضرباطخلانبرمعلوقيوىنوموقفتغزناوىنوعباتف

٠((ىنوموقفاجاجوعانفمتيأرناالأاا



-١ه٧-

،بناجلانيلاعضاوتمنوكينامكاحلاىلعمالسالابجوأامك

هّـللاىلصهثلالوسربايسْاتكلذو،مهلْىقبيوعيمجلاهجونفمستبي

لمجلالابم٠،هليجدوقيدجسملاىفىبارعاهيلعلخداهنيحملسوهيلع

ىبنلاهعنمفىبارعالارهنيناداراوةباحصلاضعب٠كلذلبضغو

،لوبلاناكمرهطوءاملانمةبرقذخأوهسلجم`نمماقوملسوهيلعهللاىلص

لوسرلَالعجامم،مالسالللجرلاقانتعانفرثأىبنلاعضاوتلناكف

لجرلااذهمترهنولالئاقةباحصلاًىلاهجتي٠ملسوهيلعهللاىلص

:هيبنقحىفلئاقلاميظعلاهللااقدصو،((ارفاكجرخت

اوسضفنالبلقلااخيلغاظفتنكولو،مهل.تنلهْـللانمةمحرامبفلا

((رمالاىفمهرواممُـنومهلرففنساومهنعفعاف،كلوحنم

١ن٩ةيآنارمعلَاةروس

،ىمالسالأبنالادوناحىفمكاحلادقنةيرحدرفللمالسالازاجادقو

،مكاحلاتافرصتنفهيبأرىديبنأنطاوملكلدونحلاكلتتلعجدقف

اا(ىنوموقفاجاجوعاىفمتي٢ارناااْ.باطخلانبرمعلاقاهنعكلنلو

،«فيسلابكانموقاجاجوعاكيفانيأرنااا..لاقفلجرهيلاماق

نوملسملاغلبناىلاعتوهناحبسهتلأركشولجرلاهلاقامبرمعطبتغاف

عزوتتناكهنأنمىورامركذالىناو،ىعولاوةسظقيلانمدحلااذه

،ةعطقنينمؤملارماصخانمضولاملاتيب١نمتسشمقالانمعطق

ىمكتالةعطقلاو،ةماقلاليوطباطخلانبرمعنينمؤملاريمأناكاملو

،سمانلابطخيناكمويىفو،هنباهثلادبعةعطقنماهلمكأ.ابوثهل

،هبوثلمكيامىلع.لصحفيكنيبينأهنمبلطولجرهيلاماقف

ىلارمعراشأرخآليكبكسفنلوليكبسانللتلكأهللاقو

ليكيلىبالىنصخامتيطعأدقل:لاقوفقوىذلا،هنباهللاادبع

ليمجىذلاهْـتلدمحلاالئاتمسيانلاىلارسمعهجتامث،هبوث

،«؟ءىشلااذهكلنوانمهللوسقيومكاحلالأسينمنيملسملاىف

هيأرنمبوص٠اةأرماىأرنافرتعانامويىسننالرسهعددصبنحنو

هياوصلةأرملاىارىلعرمعلزنو،((ةارماتباصأورمعأطخلاقف

.ناطلسلاهرغيملومكحلاةزعهذخأتملو

اوذخاوسانلاهدقتناامنيحهنعهللاىضرناْـمعنبنامثعلوقيو

اذاف،نوملسملاهباعءىشلدوعاالو،عزناوبوتاىنا»ذخآملاهيلع

قحلاىندرنألهللاوف،مهيارىنوريلم٠مكنارشأىنتُالفىربنمنمتلزن

.((ديبعلالفنلذالادبع

ىلعمالسالابجو؟.دقف،مكاحلاىفتاخصلاهذمرفوتلو

ةعاطلالجو،مهرماوأاوذفنينأو،ماكحلاءالؤه`اوعيطينانيملسملا
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هللالوقلكلذو،هلوسرورتلاُهعاطنمةدمتسمةعالحرمالاىلول

:لجوزع

((مكنمرمالاىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطااونمَانيللااهيااي»

ه٩ةيآءاسنلا6روس

ىلعهمايقلعاطيامناوهتاذلمالسالاىفمكاحلاعاطينلو

قحدمتسيهاوسنودةعيرشلاهذهلهذيفنتنفو،هلوسروهللااةعيرش

لوقيو،ذافنلاهرمألبجيملوهتعاطتطقساهنعفرحنااذاف،ةعاطلا

بحااميفةعاطلاوعمسلاملسملاءرملاىلعملسوهيلعْهتلاىلص

،((ةعاطالوعمسالفةيصممبرمأاذام٠،ةيصعمبنمؤينأالا،هركو

مكيلعلمعتساناواوعيطاواوممسامالسلاوةالصلاهيلعلوقيو

.((ىلاعتّهللااباتكمكيفماقأام،ةبيبزهسأرنأكىشبحدبع

ملظنمةلودلاسيئرىلاملظتلاةيرحدرفلامالسالاحلنمدقو

مسومنفمهبعمتجيوهتالوىلالسريرمعناكدقو،نيثوعبملاوأةالولا

مندقتيلم٠ةالولادْـحأ.ىلعةملظمهلتناكنمْ.سيانلاىفىلبانيو،جحلا

،هسفنباهقيقحتبموقيْوىواكشلاىلاعمتسيرمع٠ناكو.هنمىوكشلل

هيلعهللااىلصهْـتلالوسردلقيناكثيحرمعنماعدتبمنكيملكلذو

نملواربعناكدقو،هنعهْـتلاىضرقيدصلاردبابأهفلسوملسو

.مالسالاىفءاضقلامظنوملاظملاناويدأشنأ

مالسالاةيطارقميهحضوتىتلاداجمالابلفاحلمالسالاخيراتناو

رولبتتللمالسسالاةيطارقميتناو،اهعاونأعيمجبتايرحلاهحنميف

ضعبنامنيهنفهباحصاملسوهيلعْهللاىلصىبفلاراشتسانيحثيحاميف

راشأف؟.اهنوعفنيةينفلباقمىفمهحارسقلطيمانولتقيل،ىرسالا

ذاعمنبدعسوباطخلانبرمعرامنناو،ةيتفلالوبقبةباحصلامظعم

نآرقلاءاجىتح،ةيبلغالاىأرىلعمالسلاوةالصلاهيلعلزفف،مهلتقب

:ىلاعتهتلالاقف،دعسورمعىأراديؤمميركلا

نوديرتضرالاىفنخثي.ىتحىرسأهلنوكيناىبنلناكام)ا

.٦٧ةيَالافنالاةروس((ميكحزيزعهللاوةرخآلاديريهللاواينتلاضرع

ىارلديؤملانآرقلاىأرىلعملسوهيلعهتلاىلصلوسرلالزنف

.ذاعمنبدعسورمع

ءاسراىلعاولمعينأىلعةيعرلاوىعارلابلاطيمالسالاو

كلتلةيوقلامئاعدلادعاوقلاكلتطوحتثيحبةيسايسلاةيرحلادعاوت

،اهنعالولسيموهتيعرىفايعارمكاحلانوكيف،ديقنودةقلطملاةيرحلا
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ىتحةيذيفنتلاةطلسلاومكاحلاىلعةيكحملاةباقرلاايعارةيعرلاو

،ةيعرلانواهتولفافتةجيتنةموسرملادولحلانعمكاحلاجرخيال

انةيمالسالاةوعدلاةيارعفرورشننعنولولسمهللامامانيملسملانال

كلذو،ةنسلاوباتكلاىدهىلعهتايناكماوهتعاطتسادوحدهفلك

ْ.ىلاعتوكرابتهللالوقل

ااىنعبتأنمواناةريصبىلعهللاىلاوعدأىليبسهذهلق»

١.٨ةيآفسويةروس



عبارلالصْـعلا

مالسالاىفةينحملاةيرحلا

ليحتىفقحلالقاعلاغلابلاديشرلادرفلاءاظعااهانعمةيندملاةيرحلا

ءاطعاىنعتةينملاةيرحلاف،ةايحلاهذهىفةصاخلاوةماعلاتامازتلالا

ةينامسجلاهتقاطبسحهلوازيىذلالمعلاعونراتخيناىفنيحلاكلذ

ةجوزلارايتخاو،ةعورشملابسكلاقرطىتشنَنمبسكتلاوةيلقغلاو

هيضترتواهبسانيىذلاجوزلاةلقاملاةديشرلاةارملارايتخاوهبسانتىتلا

ليحرلاوةرجهلاوءاشيدلبىأىفةماقالاةيرحو،اهلاجوزنوكينأ

،اهسرديىتلافراعملاومولعلاعونو،رخآناكمىلاناكمىأنم

نهرلاوةيصولاوةبهلاوءارشلاوهيبلاوكلمتلاقحىفدرفلاةيرحو

.كلذريغو

عمبسانتيىذلاليملارايتخاقحدرفلامالسالاىطعأدقف

،ةعورشملالامعالانمعونىأنمبسكتلاقحهاطعأامك،هتايناكما

،هيهلةقاطالامهفلكيوا،لسعلانماعونهيلعضرفينأنوود

:ىلاعتوهناحبسهللالوقلكلذو

«تبستكااماهيلعوتبسكاماهلاهعسوالااسفنهكالافلكيالاا

ا٨٦ةيآةرقبلاةروس

مهوفلكتالهيلعهمالسوهْـتلاتاولصميركلالوسرلالوقيو

هللاىلصلوسرلابلاطامك،((مهونيعأم٠مهومتفلكاذام٠،نوقيطيالام

لمعلاءادانممهنيكمتبابسأمهلُايهتولامعلادعاسينأملسوهيلع

اذامقباسلاثيدحلانمريخالارطشلاىفهلوقلكلذو،هناقتاو

.«مهونيعأم٠مهوهتفلك

افرشمهلعجومهلةنيزهنُابلمعلاىلعنيملسملامالسالازفحدقو

ةحارنعالوئسملمعلابحاصوهلمعنعالوئسملماعلالعجو،اوبك

ْ.لجوزعهْـتلالوقيثيح،هتاقفننيمأتولماعلا

«احلاصلمعوهْـللاىلااعدنممالوقنسحانمو)ا

٣(ةيآتلصفةروس

«نوركمنثيالفامهيتياهتلمعاموهوهتنماولكايلاال

٣هةيآسنيةروس
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.٩٣ةيآلحنلاةروس«نولهعتمتلكامعنلاستلواا

اسسهيفمهلامعامهيلاهفوناهتنيزواينملاةايحلاديريناكنم)ا

-.اهةيآدوهةروساانوسخييالاهيفمهو

«نوملظيالمهومهلامعأمهيفويلواولمعياممتاجردلكلو«

ا٩ةيآفاقحالاةروس

((نونممريغرجامهلتاحلاصلااولمعواونمَانيفلانأ»

٨ةيآتلصفةروس

سودرفلاتلسنجمهلتماكتاحلاصلااولمعواونمآ.نيفلانا)ا

.ا.٨ةيآفهكلاةروسس«الوحاهنعنوفيبالاهيفنيقلاخالزن

«ىثناواركفنممكنملماعلمععيضاالىنأمهبرمهلباجتسافاا

.ا٩هةيآنارمعلآةروس

ثيداحالام٠،نأشلااذهىفميركلانآرقلاقباطتةميركلاةنسلاو

طِدحتوهيلاوعدتولمعلاىلعزفحتاهلكرصحلانعلجتىتلاةيوبنلا

هلل.الوسرلوتين،نآرقلاهبامهطاحأىذلاجايسلاسفنلماعلاوليملاب

بسكبسكلافرشأنااابسكلافرشمىفملسوهيلعهللاىلص

بوجوىفملسوهيلعهلل.اىلصهللاالوسرلوقيو،«هدينملجرلا

((هنسحينأالمعلمعاذالماعلانمبحيهللانا»:لمعلاةداجا

هنيسحتوهنييزتولمعلاىلاَعْـفنلاىفونقتينىرخاةياورنفو

ىلعبطحةمرحبىتأيم٠هلبحمكححأذخأيلمانلارظنىف

هوطعاسانلالاسعينانمريخ،ًههجواهبهللافكيم٠،اهعيبيم٠هرهظ

ايلعلاديلاااىنعملااذهىفمالسلاوةالصلاهيلعلوقيوهومنيوأ

ةحاربوجوناشىفمالسلاىكذاهيلعلوقيو«ىلفسلاديلانمرخ

اتحكيلعكبرلناواقحكيلعكجوزلناواقحكيلعكندبلنااالماعلا

هقحالكداف

ةصاخةياعرهيلويواهيم٠لماعلاوةلودلافظومبمتهيمالسالاو

ةيافكىفهلمعءادانمهنانكمينيْدللانامالاورارقتسالااللعجت

هللالوقل،اهيلعنيلماعللاءزجةاكزلاتاقفننبلعجناكلذْو،ةهازنو

:لجوزع

ا(باقرلاىفواهيلعنيلماًـعلا!و)اا

ةةياعرلاكلتةلوتلافْـظومْ.ملسوهيلعهللاىلصىلوأدقو

نانكميلفاكتلااذهبو،ْهلمعْجتاننمقلحلالماعللنوكينابجواف
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:ملسوهيلعهللا.ىلصهللالوسرلاقدقفاميلسءانبةلودلاىنبت

،جوزفيلفةجوزهلسيلوا،انيبذختيلفتيبهلسيلوالمعانلىلوتنم

ةبادهلذختيلفةبادهلىسيلوا

هبسانتىتلاةحلاصلاةجوزلارايتخا.قلحدرفلامالسالاحنمامك

اهلعجواهطرتشاىتلامالسالاطورشننمنطرشنؤْـهاكتلاو،هعمافاكتيو

مالسالانوكيكلْدبو،احيحصامهنوعبجاوزلادقعنوكيالاطرشواكر

اذهو،ىعسضونوناقنكاوأ`رخَانيشهطعيملامدرفلابهووق

:لجوزعهْـتلالوقىفىلجتتةحنملاهذهوءاطعلا

لحأومكيلعهللاوناكمكناميأتكلمالاءْامسنلانِهتانصحملاو.ا»

مْـتعتمتساامف،نيحفاسمىغنينصَـحممكلاوماباوغتبتِنامكلنءاِرو`اممكل

هبمتيضاًرتاميفمكيلعحانجالوةضيرفنهروجانهوتآفنهنمهب

.٢٤ةيآءاسنلاَهرِوس((اميكَـحاهيلعناكهللاناةضْـيرفلادعبنم

اهجوزرايتخاىفةلقاعلاةدسّـُـسنرلاةأرملاقحمالسالاررقامك

لوقلكلفو،هاركانووهاهاضرواهرايتخابكِـللو،اهعمءنفاكتملا

اهيلونماهسفنبقيحأميْ.ملسوهيلعهلالاىلصهتلألوسر

ةماقالاودلبىلادلبنملقنتلاقحدپرفلا'حنممالسالازرقدقو

:لجوزعهتلالوقلكلذوَ،هاركانود،هثلضرانمءاشيناكمىاىف

.«روسشنلاهيلاوهقزرنم1ولكواهبكانم/ىف.اوشماواا

اهةيآكلملاةروس

لئاسًونمةليسومهدالبنودجيالنيْدلاىلع.بجوأامك

قزرلالبسمهبتقًاضوأماكحلانمنيفعضتسيماوناكرعاوسىشيُـعلا

نيذلاَىلعهتخاقلطأدقو،ةعساولاهللاضرانماهريغىلاا.ورجاهينا

هلومهسفناوملاظمهنالساكتلاوفاعضتسالاوألسكللاوناكتسا

-ُ.لجوزع

َ.امتخميف.٠اولاقخمهسفناىملاظةكتالملامهافوتنيذلانا)ا

ةعساوهللاضرانكتملاْ.اولاق،ضرالايفنيفعضتَـسمانكْ.اولاق

ا(ارسصهتعاسومنهجمهاوامكثلواف؟اهيفاوَرجاهتف

٩٧ةيآءاسنلاةروس

،ءىدابملانمءاسننامقانتعدرفلاةيرحمالسالاررتدقو

ىرحتلاوثحبلامهيلعضرفلبا.نونفلاومولعلاني،ءاشيام.ةساردو

نيبيىذلاملسوهيلعهتلااىلصّهللالوينمرلوقلكلجو.امًقيثِـحتلاِو

٠قلطيدبعلالظي)):لاقثيحدحللاىلادهملانمملعلابلطبوجو
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مالسالاضرفيملنكلو((لهجتقم٠ملعهنأنظاذاىتحاملاعهيلع

دقوثحبلاومهفلاىلعهتردقو.هتبهوملهكرتلبانيعماملعدرفلاىلع

:باتكلااٍذهنم((ةيركفلاةيرحلااالصفىفكلذانيب

رخمسث.ةجيتنقحلااذهو،كلمتلاقحناسنالكلمالسالاررقيو

،ناسنالااذهلراهناوراحبوضرأوعفانمولاومأن-نوكلاىفاملك

ليبسىلعاهنمذختنىتلاميركلانآرقلاتايآىفهنومضمدراوتيكلذو

٠ىلعالالثملاهْـتلوةيآللثملا

نماوفتبتلوهرمأبهيفكلفلاىرجتلرحبلامكلرخسِىذلاهللا»

اعيمجضرالاىفاموتاومسلاىفاممكلرخسو،نوركشتمكلعلوهلضفب

.ا٣،ا٢ناتيآلاةيثاجلا٠ةروس4(نوركفتيموقلتايالكلفيفناهنم

قيرطلابةيكلملاتناكاذااهسرحيونوناقلااهنوَـصيةنوصمةيكلملاو

ردأنأبةيكلملاهذهىيحينأعمفجملاىلعمالسالابجوأامك،عورْـنناا

مكلاوماأولكأتالو))لجوزعهلوقلرينبتلأمدعوىقافنالاىلعلقعلاب

.١٨٨ةيآةرقبلاةروس((لطابلابمكنيب

،ةيصولاونهرلاوءارعشلاوعيبلاىفدرفلا.قحمالسالاررقامك

نمةقباسلوصفىفةيداصتقالاوةيناسنالاةاواسملاىفكلمدانيبدقو

٠اهْـيبلصفلانكميالةلصتمهماكحامثاسالاناكاملو،باتكلااذه

اذهلوصفوباوبأوىحاونضعبلةلماكتاَـيآلاراركتىلاانررطضا

.قفوملاْهللاو،باتكلا



سماخلاىحصفلا

ملاسالايفةينيحلأةيرحلا

لبقتسممظْـيلءاجىذلاىملاملاماظنلاو.دولخلانيدمالسالا

،ةفاكسانلاىلاهللالوسرادمحمنانمدمتسمماظنلااذهوءةيرشبلا

نملطابلاهيتأيالىذلاميوقلانيدلاوههنيدناو،نييبنلامتاخهناو

.هفلخنمالًوهيدينيب

.٢٨ةيَاأبسةروس.((ىساقللةفاكالاكانلسراامو»

.ا.٧ةهيآءايبنالاةروسنيفاعللةبحرالاكاقلسراامو».

ييييتلاميقاخوهللالوسرنكلومكلاجرنمدحاابأدمَـحمنايكام)ا

.٤.ةيآبازحالاْهروس«اميلعءىكنلكبهللاناكو

هيلعراساملاساسُاةلْـسلاةحمسلامالسالا،ةَـسايستناكاذل

ةيرحلاىفسسالاكلتىلجتتوةسايسلارولبتتوةيرحلاعاونالايح

ءىدابمررقثيح،مالسالا.ىفىنيدلاسثياعتلابىمسيامواةينيدلا

.نيدلاوةديقعلاةيرحددصبُتيدحلاعيرشتلاهيلالصوامعفرأىه

٠:ءىدابملا-هذهدحأ

.٢ه٦ةيآةرقبلاَهروسلاىغلانمدشرلانيبتدقْنيعلانفهاركاال))

،هبناميالاواهقانتعانيملسملاريغىلعمناسالاضرفيملف

ةماقاومهتادابعةلوازمنفةيامحلاوةيرحلاتاجردىصقامهلكرتلب

هذهلهساسحاةقننمغلبو،ةينبعتلامهضئارفوةينيعلامهرئاعش

ىلعةيزجلانماهلباقيامبجواونيملسملاىلعةاكزلاضرفناةيرحلا

ناىلاعجريباتكلالهاونييمنلاىلعةاكزلاضرفمنعو،مهريغ

ناأشيملكلنلو،مناسالاناكراننيكروةيحبعتةرعشنةاكزلاا

مزتلاوة.نيملسملاريغىلعةيمالسالاةدابعلاعاونانمعون٠ىاضرفي
٠مهشاعمومهدئاقعىفمهنيماتوةيزجلاىعفادةيامحب

درنلْـم،فيسلابسبانلاىلعضرفمالسالانأرتفملوقيذاو

راستلب،فيسلابهميلاعتوهئدابمقانًـتعاضرِـمبملمالسالانا:هيلع

مالسالاناكاذاو،ةيرسحلانيساسأِىلعمهنيدضرعىفنوملسملا.



-ا٦ه-

لاتَتيحناودسعلاِدرلبرحلاىهامناف،نيكرشملالاتقبرمأدق

:ىلاعتهللا

بحيالهللانااوحتعتالومكنولتاقينينلاّهللاليبسىفاولتاقو»

'..ا٩.ةيآَهرقبلا٠ةروس.«نيحتعملا

نينلا،ريحقلمهرصنىلعهْـللاناواوملظمهنأبنولتاقينيْـعللنلا))

هللاعفنالولوْهللاانبراولوقينأالاقيحوفبمهرايتنماوجرخا

مسااهيفركذيدجاسموتاولصوعيبوعماوبمتمهلضعببمهضٍعبسانلا

زيزعىوقلْهللاناهرصنيننرصنيلواريثكهتلا

٤.،-٣٩ناتَـيالاجحلاةروس

جورخلاو،ىمالسسالانيدللديكلاودهعلاثكنةلاحنفبرحلاو

.سيفنالاوحاورالاةيامحىفنييلودلاديلقتلاوفرعلانع

اولتاقفمكنيهيفاوفعطومهدهعدعبنومهناميا٠اوثكنناو)ا

.١٢ةيآةبوتلا٠ةروس.«نوهتنيمهلعلمهلنامياالمهنارفكلاةمئا

نايك.ةمالس٠قلعتتىتلاتارابتعالابجوتستثيحبرحلاو

:ىلاعتهللالاقم٠،ةنتفلاىلعءاضقلاوْةلودلا

اوهتنانافةهللهلكنيتلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقواا

.٣٩ةيآلافنالاةروس.((ريصبنَولمعيامبهللاناف

ناونعالفاوهتناناف،ْهللنيعلانوكيوةنتفنوكتالىتح-مهولتاقو»

.١٩٢ةيآةرقبلاةروس.((نيملالْـعلاىلعالا

نأهنوحتفيىذلادلبلالهالنوحييينوملسملاناكدقفكلفعمو

،ةمئاقلاةيمالسالاةموكحللةعاطلاوةيزجلاءادأعممهنيهىلعاوقبي

ةكراشموهامنانيملسملانمةاكزلاعفهونيملسملاىيغنمةيزجلاعفدو

َةيامحنعنيملسملاةيلولسمنواهئانبوةلوعلاةيامحلنيفرطلانم

ءالؤهةرصانموهوادجديعبدحىلاةيامدلأتفلبداقلو،نيمذلا

نيملسملاييفلهدوهعبءافولاىفمالسالا٠علد٠دقو،مهئادعأدص٠نييمنلا

٠نينهاعملاىلعمهسفنأنيملسملاةرصنمقعدحىلا

مهنيبومكنيبموقىلْـعالارصنلامكيلعفنيدلاىفممكورصنتساناواا

ةيآلافنالاةروس((قاثيم

مهرئاعشنومهيغدئاقعمارتحاانيملسملاىلظًمالسالابجوأ،دقو

هتلاسرىفباطخلانبرمعِلوقهحضووكلذمسردقومهتباعمو

نمءايليالهأنينمؤملاريمارمعىطعااماذهاا..سسقملاتيبلهال
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ىلعنوهركيال،مهنابلصومهْـسانكلومهسفنالانامأمهاطعا:نامالا

٠((مهنمدحاراضيالومهنيه

ةلماعمنولماعيْةيلاوتملامالسالا٠دويهعىفنويهنلاناكدقو

رهعلوقلكلذو،ةايحلاىفةلماعملاعاونأىتنشوعيمجىفنيملسملا

خيراتلاركذيو٠((انيلعاممهيلعوانلاممهلاا:هنعهثلااىضرباطخلانبا

ىارف،سانلالاوحاسسحتيلةنيدملاءاحنانفلوجتيناكرمعنا

ةيزجلاتعفد1هلُاسوهادانف،ام٠احلاسمانلالأسيولويعتيانسمايهوهي

تعنحدقتمدام»ْ.رمعلاقانهو،.معنباجأف.؟كبابشوكتوتمنابا

ىفوَ،اااريبككاعرينانيملسملالامتيبىلعبجواديْـعسسصةيزجلا

نأنيملسملالامتيبىلعبجوم٠ايوقةيزجلاتعفدااىرخاةياور

ىمكيوهيفكيامنيملسملالامتيبنمهلفرصو((افيعضكاعري

.٠هلايع

ةيرحوه،نيملسملاريغنُاشنىفمالسالاهعرشرخآأدبمو

قرطاومزتلينأنيملسملارمأف،ةينيدلانوئشلاىفةشقانملاوثحبلا

،ْةجحلابةجحلاعرتو،ىرخالانايدالالهأعيميلسلاقطنملأوعانقالا

ىفملسوهيلعهتلاىلصادمحمهيبنهبهْـتلارمأاملكلذو،ةنيبلايةنيبلاو

نودبناهربلاوةجحلاةوقوىنهحلاباهْـتلاىلاةوعدلاقيرطعابتا

ىلاعتهياالاتثيح،هاركا

الادبعنالأمكنيبواننيبءاوسةملكىلا.اولاعتباتكلِالهاايٍ..لقاا

اولوقفولوتنافهللانوهنمابابراانضعبذختيالوائيشهبكرعنننالَوهللا

.٦{ةيآنارمعلآةروس«نوملسماناباوهُـسنا

:مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرابطاخمىلاعتهْـتنالوقياْدهقو

ىتلابمهلناجوةنسحلاةظعوملاوةمكحلابًكبرليبسىلاعدا)ا-

.١٢هةيآلحنلاةروس((نسحاىه

.نينمؤملاابطاخمىلاعتوهناحبسلوقيو

توبكنعلاةروساا(نسحا٠ىهىتلابالاباتكلالهااولناجتالو))

.{٦ًةيآ

دوهيلانمنيمذلاوباتكلا٠لهْاةبلاطمو.ناهربلاوةجحلانفو

.مهبلاطيومهبطاخينُابهيبنهتلارمأيىراَـصنلاو

.((نيقداصمتنكنامكناهرباوتاهلقا)-

.انلهوجرختفملعنممكدنعله»
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ضرالانماوقلخاذامىنورأهتلانودنمنوعدتاممتي؟رألق»

ملعنمَةراثاوااذه،لبقنمباتكبننوتئا؟تاومسلاىفكرشمولما

.((نيتداصمتنكنا

مهتادقتعمىلعاورصأ٠ناف

:ىلاعتوهناحبس

هلوقبقيرطلاهلوسسرل٠هللانيبدتف.

اوتوانينلللقو،نعبتأنموهللىهجوتهلسألقفكلوجاحناْـم»

اهنافاولوتناو،اونتهادقفاوملسأناف؟ممتملسأأنيمالأو،باَـكلا

.٢.ةيآنارمعلآةروس((دابعلابوصبهللاوعِالبلاكيلع

الااحيحصنوكي.الناميالانأوه،مالسالاهررت،ثلاثأدبمو

باهأو،عابتاوديلقتنعالَ،عانقاونيقينع.بلتلانمهمبنمناكاذا

قطنملاوةيلقعلاةلدالامهنيدرشنومهدئاقعىفمهدامعاولعجبنأسمانلاب

هززعيالوملعهديؤيالامضفرو،ريكفتلاورظنلاىلاْةوعدلاوميملدلأ

.مهنامياهْـتلاىلعهباونمآنيذلانمينألبقيالمالسالانال،ليلد

ال(ناميتالمكادهنأمكيلعنميهْـللالبمكمالِـساىلعاونمتاللقاا

.١٧ةيآِتارجحلاةروس

هحوربرثأتي،دولحلاهذهىفمهتيرحنيرْـحنالعديذامالسالاو

اورظنينامهلحيتاىتممهنابةماتةقثىلعوهو،ةماعلاةيناسنالا

ةلاهجلاواةيناملأ.ةوقلانمةلوليحنوه،ناعمأوربعتةرظنمالسالانف

هيلاتفنهامققحيىذلامناسسالاىلانوتيفيمهترطفبمهناف،ةيركِـعلا

و٠هوحعياللماكتو،ماتلماكتو،ةاواسمنيمهلبقنمتفنايتلاعيهج

٠ةيئاهنالةيرحو،ةيناسناةدحوو،لفاكن





ةهتاخ

ةحجارلاةفكلا

ىبرتيو،مهئدابمىلعبشيو،هئابآنيدىلعناسنًالادلوي

هموققام٠امبرو،مهنيدرمًابارمتؤم،مهئاراباعبشتمايلقعواينايسج

ةعاسيفو،قوطلانعبشاذاىتح،هنيدباكسمتميهدازوافرطت

سثقانوَ،هبنيدياميفلمأت،ىلقعلادايحلاونحورلاءافصلاتاعاسنم

نوكتانهن-و،كوكشلاضعبهرواستم٠،ميلاعتنمهيلعىقلياي

ربتعيىذلاىركفلاعارصلاهدنعدلوتْـمقلطنتىتااىلوالاةرارشلا

لقالاىلعوا،تاضقانتمتقولاكلذنفهيمسيدقاممررحتلاّهيادد٠

ىفربتعتلئاسمىلااهنظىتلا.كلتروطتتمث:تاضقابتمهنظيام

نعبيقنتلاوثحبلاىلااهمامارطضيم٠لحلابلطتتةكئاشهرظن

،،.َنقَوناعتحلا

هْوعديءادنناسنالاْكلذعمسقرطيدم٠بيقنتلاوثحبلاةرمغىفو

ةفطاخةرظندعبو،نايدالانمنيدوا،ءىدابملانمأدبمقانتعاىلا

،رفنيونيدلاكلذوأدبملااذهضفريأدبملاكاذوانيدلااذهرهظمىلا

ضارعالاوروفنلاببسورارفلاوضفرلانوكيو،امهنمرقَـيوضرعيلو

قانتعَاىلعهاركالاوماغرالاىلعىنبملافيلكتلاةحئارمْـستةجيتن

هنالهايافخىفثحبلاوهميلامتوهرارساةَـشقانمنود،كاذوااذم

ماهلالاوهظقيلاريمضلاوررحتلانادجولاوىعاولالقعلاىلعرهمسعلاسم

كلذو،هبناميالاىلعهيقنتعمربجيأدبموانيدلنئمطينأىرطفلْ.

ىرديامهنكىفثحبلاوريكفتلاةيرحنمناسنالاهيلعرطفامفلاخي

٠هكرتيناديرياموىرديالامو

،لفطتلادحهبغلبتىتلاةحلملاةبغرلاناسنالاىلعأرطتدقو

ىدصىلا،هيلعبشودلوىذلاهنيدنمةلفغنفعمسلاقرتميف

باصأو،ةدوشنملاهتلاضدِـحودقهباذام٠،رخآنيدىلاوعدتةوعد

اهيلالوصولالمأبمِـلحيناكىتلاةياغلاوهنعثحبيىذلافدهلا

لئاسملاعيمجلحو،هاوهقفاوىذلانيدلاذخأيم٠،لئاسولاىتشب

ناسنالاعفدتىتلاةرطفلاحاحلامامااهتييتتلحمضادقنوكتىتلا

نعثحبلاونيدلا.اذهايافخةساردىلارطضيم٠،ىركفلاعارصلل

ىذلاىوهلاةقفاومىلعاهتردقمىدمو،ةديدجلاةوعدلاةيدجىدم

ىرطفلاهلتعءاروريسيناديريىذلاناسنالاكلذبدبتسادقنوكي
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لاومالاواَهديسشعلاوأةوبالاىلاصلخذلانود،اتِـلطارح

ادمعضوولكاشمنمهفداصامعيهججلاعو،هتضرتعاىتلا

.قئاقحلانعثحبللايوقاعفد

ةلسًـلساهبناميالاىلاناسنالاىعديىتلاةتيتحلاتناَـكاهلكو

اهنطابواهرهاظىفليحت،هاركاالو،فيلكتالواهيفديقعتالةحضاو

.ةقيقحتناك،هفلخاهيلعهللارطم٠ىتلاةيرشبلاًةرطفلاوقفتيام

ناميالا‘ىلعسانلاتفاهتيو،اهئدًابملواهسفنلةوعدلالئاسوبةينغ

ةنطفلاوةسايكلابيلاسأنولمعتسيْةاعدىلاجاتحتالاهنال،اهب

نيقنتعملااهيلانورجيىتحبالخلاقطنملاوظافلالالوميسعمد٠ةيعدملا

تسيلقئاقحلا.نالكلْدو،ابذجاهيلانينمؤملانوبذجيو،ارجاهيلا

،لقعلاوحورلابلطمىهامذا،ىبارتلادايجلابلاطموقلعتتةعاضب

ءاوتلاالىتلاةحضاولًاقئاتحلانادشنيونايغبيلقعلاوحورلاو

٠.نارودالواهيهف

،اهكلفنفرادو،ثالثلاتالاحلاهتفهاصباتكلااذهفلؤمو

نايهانمهنيدىلعدلوالدقف،ةبابشننماهرركفلانوتأيفىلطصاو

مهسوقط.ايهدادجأىطخاهسرتمهيوبادلقيْاُـسننو،.باقلالها

ىلاهجو،ايفنلاملعنماظحلانوهدشاغلبىتح،مهرقاعشو

ىهتنيقيرطىفهبجزو.رامضملا٠اذهىفهبعفنمث،هنيحرارساملعت

.هتهاقنمادئاقبرو،نيحلااذهلةوعدلامئاعدنمةماعدنوكيناهب

تلصو،تاءادنةدعىلاعمسلاةخاصاىلاةسارحلاىنتناقو

عطتسيملاميفكشلاوةبيرلااهتهجواىتلآتارغثلاةجيتنىعسىلا

،٠ىنأدًـجولارهطلاةظحلومضلاهيلانئمطيملامو،هلوبقلقعلا

نمظحتاءادنلاكلتلناكف،ماهملانمهلمحتلدعاامواهسردأامم

تنكف،ىنيهىلعةقباسلانايدالاىفريكفتلاهبقعاىذلاتاصةالا

لالغأنأصيحمتلادعبتعجوتميح،رانلابءاضمولانمرجتسملاك

هاركالاوفيلكتلاىحاوننم،نايحالانمهقبسامدويقنمْةاطوفخأىنين

.٠ىسنكلاوىتونهكلانايغطلاةجيتن،ماغرالاو

امو،هيلاتمرامتبصادقنكاملو،ىتسارنتلمكانادهعب
،ىمالسالانيللاىفثحبلاىلاتلوحت،هنعتحبلاىفدكلاىنبعافا

نمىدسصقناكنكلو،ىنيهنمرارفلاىتيغبنكتملةرملاهذهنفِو
ىلعفوقولاوءاطخالاسيلتوبويعلاجارختسامالس،الانفةمِـحرلِا
تنكامنكلو،ىلهاوىتنتاسانماهبىلاىحواىتلا،تاضقانِـتملا
كلفنيبةنراقملابابتلخهىتح،طيخلالوابكسماوبابلاقرط١
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ىلعىلوتسادقوةنراقملاكلتنمِتجرخونايدانمهقبسامونيحلا

،ةحيرصلاميلاعتلاو،ة،اضولاءىدابملاوةعصانلاةقيقحلارحس

الوةسْـسكلةطلسالو،نهاكلناطلسالوءاوتلاالواهيفجاجوعا`ال

رابحالنايْـعط

ملاميفباطخلالصفتججوو،ايفامشاباوجلاؤسبَّلكلتشجو٠

نايتالانمارصفم٠واايعضوناكءاوس،قباسنيحىاعطتسي

ىلاعجرياوعنمىلوقو٠،ةيفسلفلاءىدابملانمادبمواةيوامسلا

نجتعاجامعاهباوجرخنينلاَنينلالاجرديىلعتانايدلاراطحنا

وأعانقاهيفهنعاباوجىنوطعينأءالؤهلكعطتسيملام،هلجأ

،هونظامو،ايازمابويعمالسالاىفهومعزامناتتجو،عاةتقا

هوباعامناو،بابلالاىلوالتلصفعئارّـُـتواماكَـحااوامكحتاضننتم

،تاملظلاءاديب.ىفتترتاملاطىتلاةيرشنبللاجالعناكمالسالاىلع

مهبرننابسانلاىدهو،رونلاىلاتاملظلا.نممالسالااهجرخأىفد

نيقيحسصلاونييبنلانممهيلعتمعنأنينلاةحارص،ميقتسمطارصقلا

الومهيلعبوضملا٠ريغ،اقيفركّـَـيلوأنسحونيحلاصلاوءادهشنلاو

كرشلاورفكلانماباوباسانلاب-اولخت,اولضاو٠اولص٠نيْدلانيلاضلا

اوسشناعةريزجلاهبشنمابارسأجرخادقمالسالاتهجو،داحلالاو

ةرطفلاعممادطصانوي،صلاخلاديحوتلاىلاةينثولاوكلرشنلاءاديبرف

ىبلبذخأيمناسالالعجامم،ةيرشبلاةعيبطلاوةايحلاعقاووأ

هتلاسرقحصو4تيلاعترونوهماكحأحضاونمو،ىتبابلىلعضيقبو

هيلعهللاىلصدمحمهبءاجامبقيلصتلاوهبناميالاىلعىنلهح

نعهبتنمآىنكلو،ءارغاوأطغضواهاركانوههيلاتحقناف،ملسو

هللدمحلاوثحبوةعجارموعلطتوصيحمتوةسسأرنوركفتولقعت

دنعنيلاناااْ.هقحىفهللالاقنينبناميالاةيعنبىلعمهنأىذلا

هسنيدرسخدقفمالسالابنمؤيملنمنأثيحو((مالسالاهللا

امنيهمال-دمنالاريغ-عتببنمو)اهارخااىفةنجلاهيلعتمرحوهايننو

انادهىذداهْـللدمحلاو،((نيرساخلانمةرخآلاىفوهوهنملبقينتَـه

دنهملاوهفهْـتلادبينموهلالاانادهناالولىدفسذلانكامواذهل

ادسَـشرمايلوهلدجننلفللضينمو

نادعبو،ناميثال.ىنادهنأبهلضفتوىلعهنلعةبافارتعاو

ليمجلاضعبدرانارلقملا.دهجدهجلاناكناوىتعاطتسادهجتلواحج

باتكلااذهمتخاناتهرأ،باتكلااذهىفهاياىنملعامحيضوتبهلل

نادجولاررحتوركفلاةيرحىلعةينبملامالسالاةعيبطهيفنيبأزجومب

ةلالغالاودويقلانمررحتلاناسنالاةرطفهبىدانتامعمةقفتماو



١٧٢-٠

ةدايقلاواةيركفلاةلاهجلاواةيناملاىوقلاهلقعىلعىغطتناىلبق

.ةيسنكِـلاةطلسلاوا،ةيفيكلا

.صلاخلاديحوتلاىلاوعدتمالسالاةعيبطنا،

هلنكيملو،دلويملو،دليمل،ديصلاهللا،دحأْهتلاوهل

..صالخالاةروسةادحااوفك

.هلل.اىلااىبنلاةونبةبسنالو،رشبلهيلُاتىلاوعدتالو

«دحاوهلامكهلاامناىلاىحويمكلثمرشبانأاهنالقاا

.فهكلاةروس

نمهسفنلراتْـحياميفهتيرحوىقيقحلاهزكرمناسنالاتطعأو

.هترخآنعهايندهيفهينغتالمويةواقشنموا،ةرخَآلاوايندلاىفةداعس

.ةمايقلاةروس((َهرضب.هسفنىلعناسنالالباا

ىذلاكرشلاىفعقيالىتحملعلابناسنالاامالسالاطاحأدقو

ىبنلاهللسرأوهيلعريسيىذلاقيرطلاهلمسروَ،هريغهيفعقو

ىأرام،ءىش_لكنايبتهيتفضنيبليحيهبرنمهيلعلزناباتكهعمو

.هنعسمانلارهنوالاارشىأرامو،هبرماوالااريخ

نيقتهللىدههيفبيرالباتكلاكلذ،ملا»

.١،٢ةيآ

ْهرقبلاةروس«

ايبرعانآرقهتايآتلصفباتك،ميحرلانمحرلانمليزنت،مح)ا

.٣-انمتلصفةروس((نوْـملعيموقل

ةنيزباعتمتمهايندنفسثيعيىكلةايحلابابساناسناللايهو

سشيميلامنا،عماوسعلاىففوكعالوةينابهرال.ةرخالللمعلاعمهللا

.راهنلاسبرام٠ليللابھار

اينلانمكبيصنسنتالوةرخآلارادلاهللاكاتآاميفغتباواا'

ةروسس«ضرالاىفداسفلاغبتالو٠كيلاُّهللانسحاايكنسحأو

.٧٧ةيآصصْـقلا

اهيلافمهىتلاىلَوالافادهالاىفعمتجملاعضوهتعيبطبمالسالا

ةاواسملاوةيناسنالاةاواسملاررقاهك،عمتجملاماظنوةرسالاطابرررقذ

ةيرحتناكءاوس،اهعاونأىتشبةيرحلاهيقنتحمحنموةيداصتقالا

كرتو،ُةينيدةيرحوأ،ةيندمةيَرحوأ،ةيسايسةيرحوأ،ةيركف

مولعىفرحبتايلكملسملانأنمةقثكلذو،هنيدةشقانمةيرحملسملل

.اناميادادزاوهبكسمتايلك،مالسالا
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ةفكتحجردقلوقاميخاو

يظعلاهللاقبصو،هئدابمبلمعلا

وتأومكنيمنمكلتلمكامويلا»

.٣ةيآةدئاملاةروس((انيح

ر٠ناهللاوعدنماتخلانفو

هنيمالاهلوسر

ههذادمبانبولقغزتالانبر»

ةيآنارمعلآةروس«باهولاتنا

٠لسرىلعانتحعوامانتآوانبر))

ايآنارمعلَاةروس((داعيملاهفلختال



ًزه٢--
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،ويًاهاملاىوقلاهلقعىلعىغطتناىلبق

ةيسْـكلِاةطلسلاوا،ةينيعلا

.عوضوملا-مقرَهلاىلاوعدتمالسالاةعيبطنا

دمصلاهْـتلا،دحأهللاوهلت))٤

،ومالخالاة,وسهادحا،افك
نماثلالصفلر

مالسالا٠الو،رشبلهيلأتىلاوعدتالو

عساتلالصفلا٦٣ريً.؟ويمكلنمرشبانااهنالت»
نايدالانفدئاقعلانازي.فهكلاةروس

الاهزكرمناسنالاتطعاو

نموا،ةرخآلاوايندلاىفةداعس

٦٩

٦٩.يسفنىلعناسنالالباا

دالامالسالااطاحأدقو

وطلاهلمسرو،هريغهيْـمعقو

ا(هبرنمهيلعلزنأباتكهعمو

رشبىأرامو،هبرماوالااريخ

كلذ،ملاا)

.١،٢ةلآ

كيرالباتكلا

٧٣

٧٩

٨٧

٢.١

ىناثلابابلا

ةيناسنالاوناسنالا

لوالالصفلا

نايدألاىفناسنالا

ىناثلالصفلا

مالسالاىفناسنالا

ثلاثلالصفلا

مالسالاةسردمىفناسنالا

نيحرلانملزنت،مح»

ممتلصفةروس((نوْـملعيموقل

أبابساناسنالل.ايهو

ابهرال.ةرخالللمعلاعمهللا
راهنلاسرام٠ليللابدار

اكاتآاميم٠ْعتباواا"

'هللاانسحأامكنسحأو

.٧٧ةيآصصقلا

رْـموهتعيبطبمالسالا

.اماظنوةرسالاطابرررتة

ا٢٦حاهيتنتعنحنموةيداصتقالا

ةيسايسةيرحوأ،ةيركف

دهنيحةشقانمةسوحملسلل

هب.كسمتاملكَ،ْمالسالا

عبارلالصفلا

نامْـساللةايحلابابسأةئيهت

ثلاثلابابلا

عمتجملا

لوالالصفلا

نايدالاىفةرسألا

ىناثلالصفلا

-مالسالاىفةرسألا

ثلاثلالصفلا

نايدالاىفةيناسنالاةاواسملا

عبارلالصفلا

مالسالاىفةيناسنالاةاواسملا



ًمل
ةفعحصلا

عوضوملا

١وېن٢

١٣ه

ااا٩

ا٤٩

سماخلالصفلا

ةيٍداصتقالا٥َاواِـسملا

نايدالايف

سمداسلالصفلا

ةيداصتقالاةاوامسملا

مالسالانف

عبارلابابلا

ةيرحلا

لوالالصفلا

نايدالاىفةيرحلا

-عوضوملا.مقَر
ةفيحًـصلا

ىْـماثلالصفلا١ن١.

مالسالاىفركفلاةيرح

J o o

.١٦

أ٦{

١٦ډ

.ِ..

ثلاثلالصفلا

مالسالاىفةيسايسلاةيرحلا

عبارلالصفلا

مالسالاىفةيندملاةيرحلا

ىسماحلالصفلا

ىفةيٍنيدلا`ةيرحلا

ةمتاخلا

ةححاهلاةفكلا

مالسالا
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